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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1° DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 31 S a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30110197

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.485 a 1.491197 - Requerimentos n°s 2.389
a 2.393197 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Sebastião
Helvécio e Arnaldo Penna - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Maria Olívia - Adelmo

Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- Bilac Pinto - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqümnio - Ibraflim Jacob - Irani
Barbosa - João Leite - José Bonifácio - José Henrique - José Milhão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - 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 à leitura
da ata da reunião anterior.

13 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1 0-Secretário uad hoc", lê a

seguinte correspondência:	-
OFICIOS

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil, comunicando que o
Governo Federal concedeu reconhecimento aos Srs. lstván Farkasvolgyi e
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Walter Gonçalves Taveira, Cônsules Honorários da Hungria e do Canadá,
respectivamente.

Da Sra. Hilda Hochman, Diretora da Superintendência de Desenvolvimento
de Recursos Humanos da Secretaria da Educação, informando, em atenção
a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues (oferecimento de cursos
emergenciais de licenciatura no Município de Janaúba), que, por falta de
recursos, não será iniciado nenhum curso ernergencial em janeiro de 1998 e
que a região em que se inclui esse município já está sendo beneficiada com
cursos dessa natureza.

Da Sra. Diva Loureiro Trindade, Presidente da Associação Mineira de
Estética e Cosmetologia - AMEC -, manifestando-se a favor da aprovação do
Projeto de Lei n° 862196. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 862196.)

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° 1.485197
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica ao

Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Divinópolis imóvel de propriedade do Estado, situado na Rua São Paulo,
277, Vila Henrique Galvão, no perímetro urbano desse município, constituído
de terreno com área de 1.800m2 (mil e oitocentos metros quadrados),
registrado sob o n° 44.978, a fis. 271 do livro 3-AT do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-sé as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 1997.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: O projeto de lei em tela tem como objetivo fazer reverter ao

Município de Divinópolis imóvel urbano que anteriormente foi doado ao
Estado para que nele se instalassem cadeia e escolas públicas. Na época,
por falta de recursos financeiros, não foi cumprido o encargo a ele adstrito.

Com o consentimento do Governo do Estado, por meio de contrato
administrativo de autorização de uso especial de imóvel, encontra-se hoje
instalada no mencionado bem a Câmara Municipal, tendo sido feito um
grande investimento em reformas para colocá-la em funcionamento.

Expirado o prazo de dois anos estipulado na cláusula segunda do referido
contrato, entendemos por bem fazer reverter o imóvel à municipalidade, para
que ele, em definitivo, possa sediar o Poder Legislativo Municipal,
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atendendo, assim, ao anseio da comunidade, que demonstra grande
interesse pela questão.

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares nesta Casa à aprovação da
reversão que ora propomos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.486197
Declara de utilidade pública a Associação dos Bairros Giovannini, Santo

Elôi e Vila Bom Jesus - ABAGISEVI -, 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 dos Bairros

Giovannini, Santo Elói e Vila Bom Jesus - ABAGISEVI -, 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.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Elmo Braz
Justificação: A Associação dos Bairros Giovannini, Santo Elói e Vila Bom

Jesus - ABAGISEVI - é sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em
3018191, com a finalidade de assegurar proteção a famílias carentes.

Para cumprir seu objetivo, realiza convênios com entidades congéneres,
promove campanhas de prevenção a drogas, distribui medicamentos, cestas
básicas, material de construção e vestuário.

Em vista do admirável trabalho realizado pela entidade, solicito dos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.487197
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto

- CCPPP -, 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 Dr.

Pérsio Pereira Pinto - CCPPP -, 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.
Roberto Amaral
Justificação: A Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto é uma



sociedade civil sem fins lucrativos que tem como fim precipuo atender à
infância carente do Bairro Ribeiro de Abreu.

A instituição zela pela saúde e pela educação das crianças em idade pré-
escolar e, monitorando seus primeiros passos rumo ao ensino regular,
descortina para elas um futuro mais promissor, em que possam gozar
plenamente das prerrogativas de cidadão. Garante, assim, os direitos sociais
básicos de seus assistidos, permitindo a sua integração na coletividade e o
seu enriquecimento pessoal.

Além dos excelentes serviços já prestados, 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 Titular da Vara da Infância e
Juventude de Belo Horizonte.

Sendo assim, reconhecemos de bom grado que ela é digna do título ora
proposto.

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

ROJETO DE LEI N° 1.488197
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia de São

Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Paróquia de São Paulo, 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, 29 de outubro de 1997.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, esta entidade tem

uma diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteia-se 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°1.489/97
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de

lbirité, com sede no Município de lbirtté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-

Desenvolvimento de Ibirité, com sede no Município de lbiríté.
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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 outubro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Centro

Comunitário Pró-Desenvolvimento de lbirité tem diretoria composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. 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° 1.490197
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário Bairro Novo

Horizonte e Vila Sumidouro, com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Comunitário

Bairro Novo Horizonte e Vila Sumidouro, com sede no Município de lbirité.
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 outubro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Movimento

Comunitário Bairro Novo Horizonte e Vila Sumidouro tem diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. 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°1.491/97
Declara de utilidade pública a Federação de Taekwon-Do de Minas Gerais,

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 Federação de Taekwon-Do

de Minas Gerais, 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, 29 de outubro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a Federação de

Taekwon-Do de Minas Gerais tem diretoria composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso,
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pleiteia a declaração de sua 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.389197, do Deputado Anderson Adauto, em que pede sejam

solicitadas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado as informações
que relaciona, referentes aos gastos do Governo do Estado com publicidade
em 1997. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.390197, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
doação de uma viatura policial para o destacamento militar da cidade de
Vargem Alegre. (- À Comissão de Defesa Social.)

N° 2.391197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Heleni de Mello
Fonseca, Diretora de Serviços da TELEMIG, pelo recebimento do título de A
Mulher de Marketing do Brasil de 1997", concedido pela revista "Marketing".

N° 2.392197, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente do IPSEMG com vistas à utilização de área de propriedade
desse órgão, localizada no Bairro Cachoeira, para a execução de programas
habitacionais em benefício dos servidores municipais e estaduais de Betim e
região. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.393197, do Deputado Durval Angelo, em que pede sejam solicitadas
ao Secretário da Segurança Pública informações sobre o caso que envolve o
Sr. Mílton Ribeiro dos Santos. (- A Mesa da Assembléia.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Helvécio e Amaldo Penna.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, diante da inexistência de
"quorum", solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião. Não existe nem
a possibilidade de se fazer a recomposição de "quorum". Acho que temos
que fazer o encerramento de plano.

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 especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia 31, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA, EM 31110197
Presidência do Deputado Ibraflim Jacob

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de °quorum°.
COMPARECIMENTO

-Comparecem os Deputados:
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Geraldo da Costa Pereira - Hely

Tarqüinio - Ibraflim Jacob - lva!r Nogueira - João Leite - José Henrique -
José Maria Barros - Marco Régis - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado lbrahim Jacob) - 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 reunião ordinária de debates de segunda-feira, dia 3, às 20
horas.
ATA DA 698 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA

E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elba
Brandão, Olinto Godinho e Luiz Fernando Faria, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Olinto Godinho 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 pauta e, passando à 2a Parte da reunião, procede á
leitura de requerimentos da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita
sejam convidadas, também, as autoridades que menciona para participarem
da discussão sobre o PRONAF na próxima reunião ordinária desta
Comissão; e que sejam solicitadas informações sobre a situação dos
mutuários mineiros junto à carteira agrícola do Banco do Brasil em Minas
Gerais. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Em seguida, o Deputado Paulo Piau emite pareces, mediante o
qual conclui pela aprovação, no l' tumo, do Projeto de Lei n° 1.166197, do
Deputado Raul Lima Neto, na forma do Substitutivo n° 1. 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, 22 de outubro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Roberto Amaral - Elbe

Brandão.
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ATA DA 743 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e cinco minutos do dia quinze de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio
Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Anderson Adauto,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declára 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 seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Vêm à mesa requerimentos: em
um, o Deputado Marcos Helênio solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão com a de Assuntos Municipais e Regionalização, com a
finalidade de debater, em audiência pública com as autoridades que
menciona, o Programa Estadual de Concessão de Rodovias; em outro, o
Deputado Arnaldo Penna solicita seja realizada reunião desta Comissão com
os convidados que menciona, para debater o Projeto de Lei n° 1.320197, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos; no terceiro, o Deputado Anderson Adauto
pleiteia seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Educação, solicitando
maiores esclarecimentos sobre a demissão de Diretoras de três escolas
estaduais no Município de Conceição das Alagoas. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Registra-se a
presença do Deputado Antônio Andrade. Passa-se à 2° Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia. Colocados em
discussão e votação, são aprovados, no 20 turno, o parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.166197, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n°
1; e, no 1 0 turno, o parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.212197, que conclui
pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, ambos relatados pelo
Deputado Marcos Helênio. A seguir, o Deputado Arnaldo Feriria solicita
prazo regimental para emitir, no 1 0 turno, parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.026197. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade também solicita
prazo regimental para apresentar, no 20 turno, parecer sobre o Projeto de Lei
n° 1.137197. 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, 22 de outubro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade - Sebastião

Helvécio - Arnaldo Feriria.
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ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
-	 FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto,
Roberto Amaral, Durval Ângelo, Sebastião Navarro Vieira e José Braga,
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Antônio Roberto assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Presidente procede à
leitura de requerimento do Deputado Miguel Martini, em que pede seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
solicitando se verifique a possibilidade de um técnico da Área de Economia e
Fiscalização exercer suas atividades juntamente com os técnicos do Tribunal
de Contas no acompanhamento dos trabalhos referentes às microbarra9ens
integrantes do Programa de Melhoria da Oferta de Agua no Semi-Ando
Mineiro. Posto em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral, relator do
Projeto de Lei Complementar n o 23197, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Registra-se a presença do Deputado
Miguel Martini, que assume a Presidência dos trabalhos. Posto em discussão
e votação, é o parecer aprovado com voto contrário do Deputado Durval
Angelo. Neste momento, o Deputado Miguel Martini, tendo em vista a
apreciação dos Projetos de Lei n

u
s 862196 e 1.100197, de sua autoria,

transfere a Presidência ao Deputado Antônio Roberto. Com a palavra, o
Deputado Deputado Durval Angelo, relator do Projeto de Lei n° 862196, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1. Após, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do
Projeto de Lei n° 1.100197, emite parecer mediante o quaL conclui pela
aprovação do projeto. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. O Deputado Miguel Martini reassume a Presidência
dos trabalhos. Logo após, o Deputado Durval Ângelo, relator dos Projetos de
Lei n

u
s 1.091 e 1.329197 emite pareceres mediante os quais conclui pela

aprovação dos projetos na forma de substitutivos que receberam o n° 1.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto
de Lei n° 623195, solicita prazo regimental para emitir parecer, e seu pedido
é deferido pelo Presidente. 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do
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Projeto de Lei n° 1.195197, emite parecer mediante o qual conclui pela
rejeição do projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Com a palavra, o Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n°
1.266197, solicita prazo regimental para emitir parecer, e seu pedido é
deferido pelo Presidente. Prosseguindo, o Deputado José Braga emite
parecer mediante o qual concluí pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.363197 na forma do Substitutivo n° 1. 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, 28 de outubro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Durval Ângelo -

José Braga - Roberto Amaral - Anderson Adauto.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS E

GARANTIAS FUNDAMENTAIS E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Durval Angelo, membros da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; José Maria Barros, José
Henrique, Gilmar Machado e Marco Régis, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Havendo número
regimental, o Presidente Deputado José Maria Barros, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta das Comissões. Neste momento, registra-se a presença do
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Após, o Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir o Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário da
Educação, o qual será representado pelo Sr. João Antônio Filocre Saraiva,
Secretário Adjunto da Educação, que irá debater a proposta de se incluir no
currículo do ensino fundamental do Estado a disciplina Direitos Humanos. A
seguir, solicita que o representante tome assento à mesa e passa a palavra
ao Deputado João Leite, autor do requerimento que motivou a reunião, para
suas considerações iniciais. Após, concede a palavra ao Sr. João Antônio
Filocre Saraiva, que discorre sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e do
representante do convidado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - João Leite - Durval Angelo - Gilmar
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Machado - Sebastião Navarro Vieira - José Henrique.	 -
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas da dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Feriria, Jorge Hannas e Péricles Feri-eira (substituindo os dais últimos aos
Deputadas Bilac Pinta e Ailton Vilela, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PFL e do PSDB), membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, a Deputado Arnaldo Feriria assume a Presidência e,
havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Péricles Feri-eira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a
Presidência distribui ao Deputado Péricles Feri-eira a Proposta de Emenda à
Constituição n°42/97 e os Projetos de Lei n°s 1.028196, 1.109 e 1.206197; e
ao Deputado Jorge Hannas, os Projetos de Lei n°5 1.216, 1.229, 1.247, 1.257
e 1.265197. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à r Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à
Constituição n° 42197 (relator Deputado Péricles Ferreira). Passa-se, a
seguir, à fase de discussão e votação de pareceres sobre matérias de
deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.028196, 1.109 e 1.206197 (relator. Deputado Péricles
Feri-eira); 1.216, 1.229, 1.247, 1.257 e 1.265197 (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, 29 de outubro de 1997.
Irani Barbosa , Presidente - Afiton Vilela - Ajalmar Silva.

ATA DA 91 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Roberto Amaral, Durval Angelo, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e
Anderson Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
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Deputado Durval Ângelo apresenta requerimentos em que solicita sejam
convidados representantes da FIEMG, do SEBRAE e do SINDIFISCO e o Sr.
Marcus Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral,
para discutirem o Projeto de Lei n°1.452/97, do Governador do Estado, que
cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais - MICROGERAIS -; sejam
convidados representantes do SINDIFISCO e o Secretário Municipal da
Fazenda, Sr. Fernando Pimentel, para discutirem as dificuldades financeiras
enfrentadas pelo Estado e pelos municípios; e sejam convidados os Srs.
João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e Nelson Xisto Damasceno,
advogado tributarista, para discutirem o Projeto de Lei n° 1.400197, do
Governador do Estado, que altera as Leis n°5 6.763, de 1975, e 7.164, de
1977; a dívida ativa estadual e as transações tributárias praticadas durante o
Governo Eduardo Azeredo. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira que assuma a Presidência e apresenta
requerimento em que solicita a realização de audiência pública desta
Comissão com o objetivo de discutir e elaborar propostas de emendas
coletivas especificamente voltadas para o Município de Belo Horizonte,
convidando-se para dela participar os Vereadores Célio Moreira e André
Quintão. Posto em votação, é o requerimento aprovado. Neste momento, o
Deputado Miguel Martini reassume a Presidência e passa a palavra ao
Deputado Roberto Amaral, relator da Mensagem n° 179197, do Governador
do Estado, que encaminha o Balanço Gemi do Estado relativo ao exercício
financeiro encerrado em 31112196. O relator solicita a distribuição de avulsos
de seu parecer, e o pedido é deferido pelo Presidente. Passa-se à 23 Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o relator do Projeto de Lei Complementar n°
25197, Deputado José Braga, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Roberto Amaral, relator
do Projeto de Lei n° 623195, no 1 0 turno, emite parecer mediante o qual
conclui por sua rejeição. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado com voto contrário do Deputado Durval Ângelo. O Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 913196, no 1 0 turno,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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, 29 de outubro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo - Alencar da
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Silveira Júnior - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Marcos Helênio - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Irani Barbosa e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência
distribui ao Deputado Aílton Vilela o Projeto de Resolução n° 1.077196.
Encerrada a ? Parte da reunião, passa-se à r Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.077/96 (relator.
Deputado Aílton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - Bilac Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.237197
Reunião Conjunta das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Comissão de Direitos-- e Garantias

Fundamentais, tem por objetivo incluir conteúdos relacionados com o tema
direitos humanos nos currículos escolares.

Publicada em 2915197, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o parecer de
mérito.

Fundamentação
Há mais de dois séculos que os direitos fundamentais do ser humano à

vida, à liberdade e à integridade física vêm se impondo como princípios
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universalmente aceitos, dando garantias ao cidadão e norteando a ação dos
Estados democráticos.

Com a adoção pela Assembléia Geral das Nações Unidas da "Declaração
Universal de Direitos Humanos", em 1948, esse documento, um dos mais
importantes do nosso século, se tomou um marco ético a partir do qual
governos e regimes são avaliados e contestados e políticas públicas são
definidas.

Os direitos humanos não são, dessa forma, apenas declarações de
intenções. Pelo contrário, estão consolidados em tratados internacionais que
estabelecem obrigações jurídicas concretas para os Estados, além de
criarem instâncias internacionais para a sua proteção, como a Corte
Interamericana ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

A obrigação primeira com a defesa desses direitos é, porém, de
responsabilidade interna de cada Estado. Em concordância com as posturas
éticas contemporâneas, a Constituição da República neles se norteou para
incluir em seu texto um capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais.

Apesar de todos esses esforços e de todo o arcabouço jurídico disponível,
o desrespeito diário aos direitos humanos ocorre em nossa sociedade de
uma forma até mesmo banalizada. Mulheres, negros, homossexuais, idosos,
portadores de deficiência, crianças e adolescentes, portadores do vírus HIV,
despossuídos, trabalhadores e cidadãos têm seus direitos constantemente
violentados pela ação ou pela omissão do Estado e pela ação inescrupulosa
de particulares. Tamanhas violações estabeleceram entre nós um convívio
social que se fundamenta na violência e no comportamento marginal.

Diante dessa situação, busca-se a construção de uma sociedade mais justa
e mais igualitária e clama-se pela adoção de novas posturas éticas que,
efetivamente, garantam ao cidadão seus direitos civis elementares.

Nesse contexto, poucas instituições têm tanto a contribuir para a afirmação
dos direitos humanos no País como a escola. Sua contribuição para a
formação da cidadania de crianças e adolescentes é incontestável. Sabe-se,
por pesquisas realizadas nos Estados Unidos, que o único investimento que
garante a diminuição da criminalidade é o investimento na educação dos
jovens. Por essas razões, impõe-se a necessidade de que a educação se
ocupe também da formação ética dos alunos.

Nessa perspectiva, o Ministério da Educação e do Desporto já definiu, no
documento "Parâmetros Curriculares Nacionais", que entre os princípios
orientadores da educação escolar deve constar o respeito aos direitos
humanos, o repúdio à discriminação de qualquer tipo, o acesso a condições
dignas de vida, o respeito mútuo nas relações interpessoais públicas e
privadas, entre outros temas.

Acompanhando essas novas tendências, o projeto de lei em exame, ao
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propor a inclusão de conteúdos relacionados com os direitos humanos nos
currículos escolares do Estado, poderá contribuir decisivamente para a
formação de posturas éticas de respeito e aceitação das diferenças
individuais e grupais de crianças e adolescentes, propiciando a construção
de uma sociedade mais justa e pacifica.

Com a finalidade de aperfeiçoar ' o texto original, apresentamos a seguir as
Emendas n°5 1 e 2.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.237197 com as

Emendas n°s 1 e 2.
EMENDA N°1

Dê-se ao §1 0 do art. 1°a seguinte redação:
"Art.

1 0 - Sem prejuízo da abordagem de outros temas de interesse da
comunidade, serão incluídos os seguintes conteúdos:

- a "Declaração Universal dos Direitos Humanos" da Organização das
Nações Unidas, de 1948, e outros atos internacionais sobre o tema;

II - os direitos e garantias fundamentais nas Constituições da República e
do Estado;

III - os direitos à vida, à integridade física, à liberdade e à igualdade
perante a lei;

IV - os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais;
V - os direitos das etnias, das crianças, das mulheres, dos trabalhadores,

dos presos, dos portadores de deficiência e de grupos religiosos.".
EMENDA N°2

Acrescente-se ao art. 100 seguinte § 30:
"Art. 1°-
§ 30 - A abordagem dos conteúdos de direitos humanos deverá enfatizar a

concepção segundo a qual o respeito á igualdade supõe a tolerância com as
diferenças e as peculiaridades de cada indivíduo e grupo social.".

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.	 -
José Maria Barros, Presidente - João Leite, relator - Durval Angelo.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em comento, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, tem por objetivo incluir conteúdos relacionados com o tema
direitos humanos nos currículos escolares.

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

Atendendo a requerimento, o projeto está sendo discutido em reunião
conjunta das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de
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Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.

Precedendo-nos, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Compete-nos agora elaborar parecer quanto ao mérito pedagógico da
proposição.

Fundamentação
Não vislumbramos óbice quanto ao mérito do projeto em exame, na

medida em que, como bem lembrou o relator da Comissão precedente,
vivemos hoje situação particularmente grave no que tange ao desrespeito
aos direitos fundamentais do ser humano.

Entendemos que as leis não têm sido suficientes para garantir a fruição de
tais direitos. A questão fundamental é, realmente, a formação da cidadania,
e as escolas são decisivas nesse processo.

Não se trata de criar uma disciplina específica para integrar o currículo.
Como o projeto expressamente define, trata-se de incluir temas que
permearão todas as disciplinas dos currículos. Obrou bem a Comissão
autora do projeto ao definir dessa maneira, uma vez que os currículos já
estão sobrecarregados e não se justificaria a criação de uma nova disciplina.
Permeando o currículo, os temas de direitos humanos poderão ser
trabalhados pelos professores de todas as disciplinas, que os adequarão à
idade e ao nível de compreensão dos alunos.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.237197

no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.373/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre renúncia à aposentadoria do servidor público estadual.
Publicada em 1119197, a matéria foi distribuída a esta Comissão para o

exame quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 195, cico art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva conceder ao professor público estadual

aposentado que esteja ocupando um segundo cargo no quadro do magistério
estadual o direito de renunciar à sua aposentadoria e contar o
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correspondente tempo de serviço para aposentar-se no segundo cargo. O
exercício do direito fica condicionado a que o professor tenha adquirido
estabilidade no cargo em que pretende aposentar-se e à comprovação de
que, durante o exercício dos dois cargos, não sofreu sanção administrativa
nem foi processado criminalmente.

Como ensina Caio Mário da Silva Pereira, a renúncia constitui modalidade
particularizada de extinção subjetiva de direito. É ato unilateral,
independente do concurso de outrem, limitável apenas naquilo que interesse
à ordem pública. São irrenunciáveis, por exemplo, os direitos de família, por
ofensa à ordem pública. Diferentemente, a aposentadoria se caracteriza
como mero direito patrimonial disponível e, como tal, é perfeitamente
renunciável.

Segundo o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, prolatado
em 4111196 e publicado no "Diário de Justiça" de 26/2/97, não existindo lei
em sentido contrário, é absolutamente válida a renúncia à aposentadoria. De
outra parte, conforme decisão do Tribunal Federal de Recursos, datada de
2414184 e publicada no "Diário de Justiça" de 3115184, quem renuncia à
aposentadoria "renuncia apenas ao beneficio, e não ao tempo de serviço,
que pode ser computado" para completar o requisito para aposentadoria em
outro cargo.

Do ensinamento doutrinário e jurisprudencial concluímos que o direito de
renúncia à aposentadoria se encontra, hoje, plenamente respaldado pelo
sistema jurídico vigente. Entretanto, pela necessidade de dar cumprimento
integral ao principio da legalidade na administração pública e prevenir
dúvidas e controvérsias em tomo da questão, entendemos que se justifica a
edição de lei específica sobre o assunto.

E certo que a matéria diz respeito ao regime jurídico dos servidores
estaduais e, como tal, está submetida ao principio da reserva de iniciativa,
consagrado no ar[. 66, III, "c", da Carta mineira. Entretanto, o § 20 do art. 70
do mesmo diploma jurídico dispõe que a sanção terá o poder de suprir o
vício de iniciativa e tomar válida a lei que vier a se originar do projeto em
referência.

Assim, quanto ao seu conteúdo principal, não vislumbramos óbice de
natureza jurídica à tramitação do projeto. Em alguns aspectos, entretanto,
parece-nos que a proposição necessita de aperfeiçoamento e correção.

Primeiramente, deve-se observar que o projeto objetiva atender apenas os
professores públicos ocupantes de dois cargos. Ocorre que, de acordo com o
art. 37, XVI, da Constituição da República, também é licita a acumulação de
um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos de
médico. Parece-nos que, em face do princípio da igualdade, que deve reger
as relações da administração com os seus servidores, o projeto não poderá
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deixar de contemplar, de forma isonômica, todos esses casos.

Finalmente, notamos que o projeto submete o exercício do direito de
renúncia à aposentadoria e de contagem do tempo para aposentar-se em
outro cargo ao fato de o servidor não ter sofrido sanção administrativa ou
não ter sido processado criminalmente. A nosso ver, esse condicionamento
caracteriza limitação do direito à aposentadoria, incompatível com a
regulamentação da matéria pela Constituição, além de violar regra cardeal
do Direito, que veda a dupla punição do mesmo ato ilícito.

Com o objetivo de proceder a essas alterações, apresentamos, ao final, o
Substitutivo n° 1.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.373197 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre renúncia à aposentadoria do servidor público do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - O servidor público civil aposentado que ocupe cargo público

poderá renunciar à aposentadoria e aproveitar o tempo de serviço na
contagem para aposentadoria no cargo em que esteja investido, desde que
cumprido o estágio probatório.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio - Antônio

Genaro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.414/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em análise tem por

objetivo criar o Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e
Mercados Públicos Municipais e dar outras providências.

Publicada em 27/9/97, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
ser submetida à exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a incentivar a construção e a reforma de

matadouros e de mercados públicos municipais, estimular a melhoria da
qualidade dos produtos e dos serviços de abastecimento alimentar e
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incentivar o aumento da produtividade e da renda dos produtores rurais.

O apoio do Estado ocorrerá por meio do Poder Executivo, que celebrará
convênios com os municípios que tiverem interesse em aderir ao programa e
consistirá basicamente no seguinte: prestação de assistência técnica na
elaboração de projetos; construção, ampliação e reforma de matadouros e
mercados públicos; estímulo e orientação à criação de serviços municipais
de fiscalização e inspeção sanitária; capacitação de servidores municipais
para a execução de serviços locais de vigilância sanitária; promoção de
campanhas educativas sobre as vantagens do consumo de carnes
provenientes de abate inspecionado pelo poder público.

A matéria insere-se no âmbito de competência comum do Estado
mernbro,confomie preceitua o art. 23, II e VIII, da Constituição da República,
"in verbis":

"Art. 23 - È competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadores de deficiência;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar.

A Constituição Estadual, por sua vez, determina explicitamente a
competência desta Casa para a apreciação de matérias dessa natureza,
exigindo sejam disciplinadas por meio de lei em sentido estrito, que deve ser
sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

Convém salientar que a Carta mineira dispõe, ainda, em seu art. 247,
"caput", que o Estado adotará programas de desenvolvimento rural
destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento
alimentar, promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e
fixá-lo no campo, compatibilizados com a política agrícola e o plano de
reforma agrária estabelecidos pela União.

Dessa forma, não vislumbramos óbice de natureza jurídico-constitucional à
tramitação da proposição nesta Casa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.414197.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio - Antônio

Genaro.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.268197

Mesa da Assembléia
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Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em análise tem
por finalidade solicitar ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado
da Fazenda o envio a esta Casa de informações relativas aos custos
financeiros despendidos em viagens ao exterior, realizadas pelo Governador
do Estado e pelos ocupantes de cargos do primeiro e do segundo escalões
da administração direta e indireta, nos últimos dois anos e meio de governo,
assim como a realizada em agosto de 1997 pelo assistente administrativo
Heraldo Santos Dutra, lotado na Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, esclarecendo também o motivo que a ensejou.

Publicada em 2818197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste

Poder, por força do disposto no art. 62, )O(Xl, da Constituição do Estado, que
lhe confere a prerrogativa de fiscalizar as ações do Poder Executivo.

Estabelece ainda a Carta Magna Estadual em seu art. 76, caput", que o
exercício das atividades de fiscalização será exercido com o auxilio do
Tribunal de Contas.

Devemos nos reportar ainda ao art. 90, XII, da Carta Política mineira, que
estatui como dever do Chefe do Poder Executivo a prestação anual à
Assembléia Legislativa das contas referentes ao exercício anterior, até 60
dias da abertura da sessão legislativa ordinária.

As informações solicitadas pelo requerimento, relativas aos exercícios de
1995 e 1996, já foram apreciadas por esta Casa e já estiveram à disposição
do nobre parlamentar na época oportuna.

Em relação ao exercício de 1997, devemos considerar que, em tempo
núbil, serão encaminhadas a esta Casa e apreciadas por ela. Entendemos,
assim, que por estar próxima a época do encaminhamento das atuais
despesas do Govemo, exigir informações a ela concementes, agora, seria
ferir os princípios da economicidade e da razoabilidade, que regem a
administração pública, estabelecidos pelo art. 13 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.268197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.269197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em análise tem
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por objetivo solicitar ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre o
número de viagens que o Governador do Estado e os ocupantes de cargos
do primeiro e do segundo escalões, da administração direta e indireta,
fizeram ao exterior; o valor total despendido com os custos dessas viagens;
e o objetivo da viagem que o servidor Heraldo Santos Dutra, assistente
administrativo, lotado na Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social, fez
a Washington, EUA, com ônus para o Estado.

Publicada em 2818197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento lntemo.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa deste

Poder, por força do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado.
Estabelece ainda o mesmo diploma legal que o controle externo, a cargo

da Assembléia Legislativa, será exercido pelo Tribunal de Contas em relação
a assuntos de inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos Poderes e
em entidades da administração indireta, conforme dispõe o art. 76, XII, da
Carta mineira.

Embora o pedido de informações constantes no requerimento seja da
competência privativa da Assembléia Legislativa, acreditamos estar a
proposição prejudicada por haver outra do mesmo autor em tramitação na
Casa com a mesma finalidade, sobre a qual a Mesa já exarou o seu parecer.

Além disso, reafirmando o nosso entendimento emitido anteriormente
sobre a matéria, consideramos que o pedido de informações referentes a
dados que já foram encaminhados à Casa ou que estão por vir brevemente
fere os princípios de economicidade e razoabilidade da administração
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.269197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 1997.
Romeu Queiroz , Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.323197

Mesa da Assembléia
Relatório

A partir de proposta da Deputada Maria José Haueisen, a Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais requer seja solicitado ao Procurador-
Geral de Justiça o envio de informações sobre os documentos que estavam
nos arquivos do extinto Departamento de Ordem Política e Social - DOPS - e
que, por força de lei, deveriam estar no Arquivo Público Mineiro.

Publicada em 2719197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
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termos dos ais. 246 e 80, VIII, dM , do Regimento Interno.

Fundamentação
Os arquivos do extinto DOPS, cujo destino o requerente quer indagar,

constam de informações e registros sobre atos e feitos imputados a pessoas
físicas e jurídicas, a elas inacessíveis, durante o longo período de exceção
porque passou o País.

A Constituição da República, em seu art. 50, inciso L)(XlI, assegurou, por
meio do instituto do "habeas-data", um remédio constitucional que, além de
proteger a esfera íntima do indivíduo contra o uso abusivo de registros de
dados pessoais como os de origem racial, opinião política, filosófica ou
religiosa e filiação partidária ou sindical, visa a proteger também contra a
conservação de dados com fins diversos dos autorizados em lei e contra a
conservação de dados falsos ou obtidos por meios fraudulentos, desleais ou
ilícitos.

Amparada pela Carta mineira, que, no art. 15 de seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, extinguiu o DOPS, a Lei n° 10.360, de 27112190,
determinou a transferência para o Arquivo Público Mineiro dos documentos
ali arquivados, com o objetivo de assegurar aos interessados seus direitos,
tanto no que se refere a conhecer as informações registradas quanto a exigir
sua retificação.

A transferência de tais documentos deveria ser efetuada pelo Diretor-Geral
do Arquivo Público Mineiro no prazo de 45 dias a partir da promulgação da
referida lei.

Segundo o requerimento sob comento, a medida estabelecida por meio da
lei não foi concretizada, o que levou a Comissão a inquirir sobre o destino
dos documentos em questão, já que, sem conhecê-lo, não há como garantir
o direito constitucional acima referido.

Todavia, esteve presente nesta Casa, comparecendo â reunião da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais em 15110197, o Secretário
de Estado da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira, que informou estarem
ainda os documentos em questão sob a guarda de sua Pasta por não se
encontrar o Arquivo Público Mineiro aparelhado para acolher esse importante
banco de dados.

Dessa forma, entendendo que as indagações propostas no requerimento
em tela perderam o objeto por terem sido respondidas em audiência pública
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, somos obrigados a
recusá-lo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 2.323197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 65a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
21110197, DESTINADA A HOMENAGEAR A CONGREGAÇÃO MARISTA

PELO CENTENÁRIO DE SUA PRESENÇA NO BRASIL
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Sebastião Navarro Vieira - Palavras do Irmão Manoel Alves -
Apresentação da Banda Marcial Marista do Colégio Dom Silvério de Belo
Horizonte - Entrega de placa - Apresentação do Coral Marista e Vozes -
Execução do Hino Oficial do Centenário dos Irmãos Maristas no Brasil -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

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

Rezende - lvo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob
- Irani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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
- O Deputado Ivo José, 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 tomar assento à mesa o Exmo.
Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça e representante do
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Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; o Revmo. Irmão Manoel
Alves, Vice-Presidente da União Brasileira de Educação e Ensino e Diretor-
Geral do Colégio Marista Dom Silvério; o Revmo. Sr. D. Décio Zandonade,
Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e representante de D. Serafim Femandes
de Araújo; o Exmo. Sr. Dr. Antônio Carlos Gomes, Diretor do Colégio Marista
de Varginha; o Revmo. Irmão Benedito Lima, Diretor do Colégio Marista de
Patos de Minas; o Exmo. Sr. Prof Miguel da Silveira Maciel, Diretor do
Colégio Marista de Montes Claros; o Exmo. Sr. Prof. Ricardo Alencar
Ribeiro, Diretor do Colégio Marista de Uberaba; o Exmo. Sr. Juiz Manoel
Cândido Rodrigues, representante do Tribunal Regional do Trabalho.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Congregação

Marista pelos 100 anos de sua presença no Brasil.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, a ser executado pela Banda Marcial Marista do Colégio Dom
Silvério de Belo Horizonte.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
autor do requerimento que suscitou a realização desta homenagem.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Exmo. Sr. Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça e
representante do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Revmo.
Irmão Manoel Alves, Vice-Presidente da União Brasileira de Educação e
Ensino e Diretor-Geral do Colégio Marista Dom Silvério; Revrno. Sr. D.
Décio Zandonade, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e representante de D.
Serafim Fernandes de Araújo; Exmo. Sr. Prof. Antônio Carlos Gomes,
Diretor do Colégio Marista de Varginha; Revmo. Irmão Benedito Lima,
Diretor do Colégio Marista de Patos de Minas; Exmo. Sr. Prof. Miguel da
Silveira Maciel, Diretor do Colégio Marista de Montes Claros; Exmo. Sr. Prof.
Ricardo Alencar Ribeiro, Diretor do Colégio Marista de Uberaba; Exmo. Sr.
Juiz Manoel Cândido Rodrigues, representante do Tribunal Regional do
Trabalho; Sras. e Srs. Deputados, alunos e ex-alunos maristas, senhoras e
senhores, em 1816, aos pés da imagem de Nossa Senhora, o jovem José
Bento Marcelino Champagnat, recém-ordenado sacerdote, invocava a
proteção divina com a seguinte prece:

"Virgem Santa, é para vós, tesouro das misericórdias e canal das graças,
que volvo os olhos e ergo as mãos suplicantes. Peço com instância que me
tomeis debaixo do vosso amparo. Peço que intercedais por mim junto ao
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vosso adorável filho, para ele conceder as graças necessárias a um digno
ministro dos altares. Debaixo dos vossos auspícios, quero trabalhar pela
salvação das almas. Nada posso, á Mãe de misericórdia, nada posso, bem o
compreendo; mas vós podeis tudo por vossas orações. Virgem Santa, em
vós ponho toda a minha confiança. Eu vos ofereço, entrego e consagro
minha pessoa, meus trabalhos e todas as ações da vida".

Lição sublime de vida de um jovem sacerdote, cheio de ideais que sentia
brotar em seu coração o desejo de colocar sua vocação a serviço da
formação de jovens sob a proteção da Mãe de Jesus, em uma França pós-
revolucionária e que atravessava uma grave crise no seu sistema
educacional: apenas as grandes cidades francesas possuíam boas escolas.
O interior, carregado de vilas, estava totalmente desguarnecido.

Marcelino Champagnat não se conformava com o fato de jovens
franceses, moradores das pequenas vilas, serem privados do aprendizado e
do conhecimento. Aprendizado dos valores de liberdade e de cidadania, tão
caros aos franceses, e do conhecimento das ciências e das letras.

Incrível, senhores, corno os 80 anos transcorridos entre o nascimento da
Congregação Marista, em janeiro de 1817, e a chegada dos queridos Irmãos
maristas ao Brasil, em 1897, foram mais do que suficientes para assegurar a
fama de grandes educadores que, já naquela época, os maristas possuíam.

E é em busca da fama dos grandes educadores que D. Eduardo Duarte e
Silva, Bispo de Goiás, vai á França, na então chamada Casa Generalícia de
Saint Genis-Laval, em 1893, pedir que os Irmãos maristas venham para o
Brasil e exercitem o carisma de seu fundador: cuidar da educação de jovens
do interior do País. D. Eduardo queria os maristas em Uberaba e no interior
de Goiás. A solicitação não pôde ser atendida à época.

Ocorre, porém, que D. Silvério Gomes Pimenta, então Arcebispo de
Mariana, pretendia a mesma coisa, só que almejava a vinda dos educadores
franceses para o seu território. Procura o auxilio do Cardeal Rampolla,
Secretário de Estado do Papa Leão XIII, e o convence a auxiliá-lo na
empreitada. Dessa maneira, através de correspondência pessoal do
Secretário de Estado para o Irmão Teofânio, Superior Geral dos Irmãos
Maristas, datada de 71311896, D. Silvéno Gomes Pimenta consegue seu
objetivo: a 15/1 0/1 897, um grupo de Irmãos chega ao Brasil, no porto do Rio
de Janeiro.

Três dias depois, em 1811011897, os Irmãos Afonso Estêvão, Luís
Anastácio, Basílio, Aloísio e Andrônico chegam em Congonhas do Campo,
terra natal de D. Silvério, e se instalam à sombra do Santuário do Bom
Jesus, na Diocese de Mariana. De Congonhas, os Irmãos rnaristas ocuparam
todo o Brasil. Registra a Congregação Marista, em todo o território nacional,
uma rede de 65 escolas, 35 obras sociais, 3 universidades, 4 editoras, 7
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rádios e 3 emissoras de televisão. Aí labutam cerca de 600 Irmãos, 6.800
professores, 4.200 funcionários e mais de 100 mil alunos. São números que
falam por si e atestam ter germinado, de modo prodigioso, a semente
plantada em solo mineiro, à sombra do Santuário do Bom Jesus. Nesta hora,
senhores, vemos a força de um ideal. Aquele jovem sacerdote que, em
1816, aos pés da Virgem Maria, entregava sua vocação de educador para a
construção de uma sociedade mais justa, poderia imaginar sua obra
estendida para os mais diversos rincões do planeta, perfazendo a soma de
74 países?

Nesta hora, também, senhores, permito-me lembrar um pouco, em um ato
público de agradecimento, a presença dos Irmãos manstas em minha vida.
Sou um dos felizes ex-alunos do Colégio Marista de Poços de Caldas. Boa
parte de minha formação devo-a aos Irmãos maristas. Sabe-se que é na
adolescência que se fundamentam os princípios norteadores da vida adulta.
Convivi com eles o período do antigo ginásio, em regimes de semi-internato
e externato. Ainda ouço as vozes do nosso Reitor, Irmão João de Deus; do
Vice-Reitor, Irmão Paulo Norberto, e dos Irmãos Felipe Néri, Ivo Bernardo,
Próspero Luís, Gabriel, Jorge Noé, Nemézio, Dimas Aleixo, José Paulino,
Fabiano, Jaime Luís, Abdon, Floriano, Zenóbio e André Luis.

Marcaram-me as lições de paciência, de amor ao próximo, de respeito ao
direito e, sobretudo, de profundo respeito à vida. Respeito às coisas simples
da natureza, voltado para o conhecimento de que o homem é o senhor da
história, mas, inexoravelmente, conduz sua história para Deus, através do
lema "ad Jesvs per Mariam". Marcaram-me, sobretudo, a forte presença do
propósito de Marcelino Champagnat no processo educacional. Sua teoria de
que os manstas devem "formar bons cristãos e virtuosos cidadãos" sempre
foi um noite, uma bússola para nós, alunos de colégios maristas. A marca da
cidadania e o seu pleno exercido sempre foi uma luta de minha vida
parlamentar. Posso dizer, sem medo de errar, que a incessante busca de
fazer com que meus concidadãos tenham, no exercício da cidadania, o seu
mais forte salvo-conduto para o completo reino da democracia vem do meu
ensino de V grau, pelas mãos dos discípulos do Beato Marcelino
Champagnat. Não me posso furtar de dizer-lhes, ainda, que a pedagogia
marista impregnou, com marcas bem profundas, minha vida, o amor ao
trabalho, o espirito de família e a simplicidade.

Sei que, com meu pai, companheiro inseparável e muito saudoso, aprendi
a fazer da política um ponto de convergência para o bem comum. Com ele,
aprendi, ainda, que o político é, antes de tudo, um porta-voz dos que não
têm voz. Com ele, aprendi a força da palavra no Plenário de uma Casa de
Leis. As lições de meu pai propiciaram o terreno fértil em minha vida, onde
os ensinamentos que me foram transmitidos pelos queridos Irmãos maristas



28
frutificaram. Era uma coisa interessante. Lembro-me de ouvir o Irmão André
Luiz proferir em latim, para depois traduzir, com a ênfase própria dos
educadores, o brocardo: "Errar é humano. Permanecer no erro é diabólico".
E quando ele falava, vinha-me à frente a figura de meu pai dizendo: "Não
tenha vergonha de errar. Tenha vergonha de permanecer no erro e de não
lutar para combatê-lo".

Assalta-me, ainda, a recordação das músicas tocadas pelo organista
exímio que era Irmão Fabiano. Parecia que punha sua vida naquele
instrumento, quando nos fazia meditar sobre a nossa função como cidadãos
e sobre qual seria nossa missão no plano de Deus.

Aprendi com os maristas, também, que o estudo é o caminho para o
questionamento. Fundamentar bem as coisas é o primeiro passo para olhar a
vida com olhos de aprendiz. Isto é, quanto mais se estuda, mais se quer
aprender. O estudo não é somente o passaporte para o vestibular. E,
principalmente, o passaporte para descobrir, pelo questionamento, as
maravilhas do mundo. Descobrir, pelo questionamento, o papel de cada um
de nós na história: médico, dentista, político, professor, servidor, bancário e
banqueiro, patrão e operário.

Nosso aprendizado passava, obrigatoriamente, pelos livros da Editora
FTD. Aprendíamos, com um orgulho próprio de quem fazia parte de um
grande processo educacional. O nome da editora era uma homenagem ao 40
Superior Geral dos Irmãos maristas, através das iniciais de seu nome - Frère
Théophane Durand. Mas o bom mesmo era a gente brincar entre nós, alunos
que tínhamos de ler e conviver diariamente, com atenção e respeito, com
aqueles livros de capa dura, ilustrações fortes e letras miúdas, porque FTD
significava, de fato, "feijão todo dia".

A convivência com os Irmãos maristas transcendeu o período escolar.
Lembro-me da sólida amizade que mantive com o Reitor de meu irmão
caçula, o Irmão Gonçalves Xavier, e com o Irmão José Gregório, com quem,
eu já formado e exercendo a profissão de cirurgião-dentista, constituí grupo
de estudo sobre a parapsicologia e a prática da hipnose.

Dessa maneira, senhoras e senhores, homenagear os Irmãos maristas
pelos seus 100 anos de Brasil é um momento ímpar em minha vida
parlamentar. É um momento em que o ex-aluno de ontem, alçado à galeria
dos legisladores, pode vir testemunhar o quanto essa congregação fez pelo
desenvolvimento do ensino, da formação, da difusão de novas técnicas
pedagógicas. A homenagem que a Assembléia do Estado de Minas Gerais
hoje presta à Congregação Marista, através da Província do Rio de Janeiro,
cuja sede é Belo Horizonte, é, pois, um dever de justiça.

Justiça em reconhecer o meritório trabalho desenvolvido pelos Irmãos,
sem que se perca o grande referencial traçado por Marcelino Champagnat:
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"No ensino, o fim principal da instrução não é tanto encher a cabeça das
crianças de conhecimentos úteis, mas proporcionar-lhes meios de adquiri-
los. Para tanto, deve desenvolver, dirigir e cultivar suas faculdades
intelectuais, a fim de colocá-las em situação de delas tirar proveito ao longo
da vida.

Justiça em reconhecer que os colégios maristas estão sempre buscando a
chamada excelência acadêmica, sem, no entanto, cair no academicismo. E
entende ainda a Congregação Marista que excelência acadêmica exige uma
sociedade plural, mas longe do hedonismo e do consumismo que imperam
em nossa sociedade. Para tanto, toma-se necessário o compromisso da
Congregação com os pobres, os excluídos. Esse trabalho é feito através de
suas obras sociais.

E importante esclarecer que as obras sociais dos Irmãos maristas têm um
caráter diferenciado. Elas são sociais no sentido amplo da palavra: a
sociedade é chamada a participar de formas variadas, notadamente através
de serviços voluntários de assistentes sociais, psicólogos, médicos,
dentistas, advogados, professores e todo tipo de profissão que possa
contribuir para o desenvolvimento e a saúde física, psicológica, social e
afetiva das crianças e dos jovens.

Seleciono, entre as várias obras sociais existentes, a Casa da Acolhida, o
Aprendizado Marista e o curso noturno do Colégio Dom Silvério.

A Casa da Acolhida, existente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte,
possibilita às crianças e aos adolescentes que nelas são acolhidos todos os
dias - e que trazem no corpo e na alma as marcas injustas da exclusão social
a que são submetidos - a participação em atividades socioeducativas,
recreativas, esportivas e culturais. Além disso, eles são encaminhados à
escola, ao trabalho e ao atendimento médico e odontológico. Recebem,
também, orientação para obtenção de documentos.

Em Silvânia, no Estado de Goiás, os Irmãos manstas coordenam, desde
1980, o Aprendizado Marista Padre Lancísio, que atende cerca de 220
crianças em regime de escola formal, abrigo e semi-abrigo. Pela manhã, a
Escola do Aprendizado, que é conveniada com a Secretaria de Educação do
Estado de Goiás, trabalha com uma proposta político-pedagógica que busca
criar processos socioculturais e de ensino e aprendizagem que atendam às
reais necessidades e expectativas das crianças que nela estudam. Durante a
tarde, as crianças fazem estudos orientados e participam de diversas
oficinas de criatividade, produção e geração de renda. À noite, crianças,
monitores e Irmãos maristas realizam atividades recreativas e culturais numa
proposta de trabalho que valoriza a criança em todas as suas capacidades:
cognitivas, afetivas, sociais e culturais.

0 curso noturno do Colégio Dom Silvério, em Belo Horizonte, oferece
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gratuitamente ensino fundamental e médio para 350 alunos da classe
trabalhadora. Além do ensino, os alunos recebem apoio pedagógico,
psicológico e espiritual. São iniciados na profissionalização e usufruem de
atendimento médico e odontológico.

Hoje, portanto, esta Casa do povo, local por excelência do exercício da
cidadania, rende suas homenagens à Congregação Marista, que tem como
objetivo maior formar 'valorosos cidadãos".

Particularmente, ao requerer esta reunião especial, posso reafirmar ao
Revmo. Irmão Gentil Paganotto, Provincial da Província Marista do Rio de
Janeiro, e ao Revmo. Irmão Manoel Alves, Vice-Provincial e Diretor-Geral do
Colégio Dom Silvério, os meus compromissos com a doutrina de Marcelino
Charnpagnat.

Saibam V. Revmas. que continuo, ainda, um aluno marista. Principalmente
quando os revezes da vida, as dificuldades em exercer a cidadania e o
esmorecimento vão se assenhorando de meus atos, relembro-me daqueles
anos que passei no Colégio Marista de Poços de Caldas, onde me foi acesa
a chama do ideal.

Tal como em um passe da mágica, recordo o lema marista e me vejo cheio
de vontade de continuar a fazer de minha vida um pleno exercício de
cidadania.

Dessa maneira, ao cumprimentar os maristas, faço-o com um profundo
respeito. Faço-o, também, com um alerta recalcitrante: continuem a exigir de
seus Irmãos, professores, funcionários e, principalmente, de seus Diretores o
compromisso de que mantenham acesa a chama do ideal na cabeça da
juventude que passa pelos colégios rnaristas.

Bem sei, Irmão Manoel Alves, a quem me dirijo neste instante, como
coordenador maior da União Brasileira de Educação e Ensino, que V.
Revma. já é uma lenda na comunidade marista. Sei que goza de um
conceito que é procurado pelo educador de todo o Pais: o de ser mestre.
Que sua vocação para o magistério seja sempre um renovado compromisso
de fazer com que os professores e os Diretores do Sistema Marista de
Ensino mantenham sempre em vista o acender a chama do ideal.

Somente assim a homenagem do povo de Minas, por intermédio desta
Casa Legislativa, terá atingido o seu objetivo.

O Deputado Baldonedo Napoleão (Em aparte) - Agradeço o aparte e peço
licença para tomar um minuto do seu belo, substancioso e justo
pronunciamento para associar a minha homenagem à da Assembléia
Legislativa e dos Deputados Estaduais de Minas à Congregação Marista.

Nos últimos anos, tive a oportunidade de conhecer bem de perto a
Congregação Marista, por meio de conversas quase diárias com meu amigo
e companheiro de trabalho, Diretor da CDI, Dr. Nathan Rosembauher, que
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assessora a Congregação Marista. Por essa razão, faço questão de usar a
palavra durante o seu pronunciamento.

Ao ler, recentemente, material informativo sobre a Congregação Marista,
sua história, sua filosofia, suas realizações, tentei, como Professor de
Administração, definir um texto que explicasse, caracterizasse e
estabelecesse uma moldura para a instituição, a organização Congregação
Marista.

Pensei que podia ser considerada como uma universidade, porque ela
desenvolve um grande trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Mas
cheguei à conclusão de que, mesmo como universidade - seria uma das
maiores do mundo, com 200 mil alunos -, por mais importante e grandioso
que seja esse termo, não definiria na totalidade o conteúdo e as atividades
da Congregação Marista, uma instituição que, além de ensino, pesquisa e
extensão, realiza extraordinárias obras sociais, treinamento, comunicação
social, cultura e desenvolvimento gerencial de atividades pedagógicas e
muito mais do que isso. Então, desisti de achar um termo que caracterizasse
ou definisse a moldura institucional dessa grande instituição. Quero apenas
dizer que sua história nos orgulha muito, porque no Brasil essa instituição
nasceu em Minas Gerais, é irmã gêmea da nossa Capital, que comemora
também 100 anos, e, portanto, todos os mineiros, principalmente nós,
representantes do povo mineiro, aqui estamos com grande orgulho.
Parabéns à instituição e a todos os homens que fizeram e fazem esse belo
trabalho. Quero cumprimentar o Deputado Sebastião Navarro Vieira pela
oportunidade de a nossa Assembléia Legislativa viver aqui uma grande
festa, uma grande e justa oportunidade de homenagear essa grande, bela e
importante instituição. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o oportuno aparte do
ilustre Deputado Baldonedo Napoleão, que vem trazer um pouco de brilho a
esse meu modesto pronunciamento e reafirmar comigo a justiça que se
pratica aqui na Assembléia mineira, em forma de homenagem à importante
Congregação dos Irmãos Maristas, pelo tanto que tem feito pelo Brasil e por
Minas Gerais.	 -

Somente assim a sociedade mineira será sempre beneficiada com o que
de mais sagrado pode existir para a sua existência: o profundo respeito entre
educadores e educandos, entre o Estado e a Nação e, principalmente, entre
o cidadão, senhor da história, e seus atos no exercício da cidadania.

Somente assim a prece feita em 1816 pelo jovem sacerdote José Bento
Marcelino Champagnat continuará sempre atual e sempre presente: Virgem

t	Santa, em vós ponho toda a minha confiança. Eu vos ofereço, entrego e
consagro minha pessoa, meus trabalhos e todas as ações da vida".

Parabéns, Irmãos, Diretores, professores, servidores e alunos da família
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Marista no Brasil.

Afinal de contas, nada mais santifica a linguagem dos homens, depois da
oração, que o ato de ensinar.

Parabéns!
Palavras do Irmão Manoel Alves

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Irmão Manoel Alves,
Vice-Presidente da União Brasileira de Educação de Ensino e Diretor do
Colégio Marista Dom Silvério

O Irmão Manoel Alves - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Exma. Sr. Deputado
Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça e representando o Sr. Governador,
Dr. Eduardo Azeredo, Revmo. Dom Décio Zandonade, Bispo Auxiliar de Belo
Horizonte e representante de nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Serafim
Femandes de Araújo; Exmos. Srs. Deputados aqui presentes, que nos
honram com esta homenagem; distintos membros da Mesa Diretora desta
reunião especial; Irmãos maristas e Diretores dos colégios maristas;
prezados professores e funcionários; queridos alunos e ex-alunos de nossos
colégios e seus familiares; amigos e amigas, senhoras e senhores, este
centenário é efeméride de grande densidade histórica para o nosso querido
Instituto Marista e, de modo especial, para os colégios maristas de Minas
Gerais: o Diocesano, de Uberaba: o Dom Silvério, de Belo Horizonte; o São
José, de Montes Claros; e os Maristas de Varginha, Patos de Minas e São
Vicente.

Esta solenidade é mais um marco na trajetória, já bastante longa, desta
instituição de educação e ensino tão tradicional em nosso Estado. Trata-se
de momento importante para a confirmação do compromisso marista com o
bem-estar de nosso povo, tendo em vista o ideal maior, que é a educação
das novas gerações. A presença marista no Brasil iniciou-se em 15/1 0/1 697,
quando 6 pioneiros, entre os quais 4 com apenas 18 anos, aportaram no Rio
de Janeiro.

Quis a Providência que recaísse sobre Minas Gerais a honra de ser o
primeiro Estado brasileiro a acolher os maristas. Em 18 de outubro, eles
chegavam a Congonhas do Campo para assumir a direção daquela que seria
a primeira obra educativa marista em nossa Pátria. Quis também a
Providência que recaísse sobre Minas Gerais a primazia de poder contar em
sua diocese com aqueles beneméritos educadores. Aqui, a justa e devida
homenagem dos Irmãos maristas a D. Silvério Gomes Pimenta, o santo e
sábio Arcebispo de Mariana, por cuja intercessão chegaram ao Brasil os
primeiros maristas. D. Silvério foi um dos mineiros mais ilustres do século.
Criança pobre, pôde, pelo estudo, tomar-se uma de nossas mais brilhantes
inteligências. Primeiro Bispo negro de nossa Pátria, membro da Academia
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Brasileira de Letras, Pastor zeloso, foi bem sucedido em tudo quanto
empreendeu. Sua vida e obra estão ligadas intimamente à dos maristas e a
nosso Estado. Por feliz esmero da Divina Providência a inauguração de Belo
Horizonte, Capital dos mineiros e sede desta Casa Legislativa, coincidiria
com o Inicio das atividades dos maristas no Brasil. Em 1811011897, os
primeiros maristas, vindos da França, chegavam a Congonhas do Campo.
Menos de dois meses depois, em 12 de dezembro do mesmo ano,
inaugurava-se, ao longo da serra do Curral, a nova Capital. D. Silvério, Bispo
de Mariana, que trouxera os maristas para administrar o Colégio Diocesano
de sua terra natal, foi responsável pela implantação da Igreja na nova
Capital do Estado. Até o ano de 1921, Belo Horizonte esteve sob jurisdição
da diocese, sob a responsabilidade de D. Silvério. A obra marista em terras
de Santa Cruz e a Igreja Católica da Capital mineira iniciaram-se sob o
pastoreio de D. Silvério Gomes Pimenta. Graças à atuação desse santo
prelado celebramos, hoje, concomitantemente, o primeiro centenário da
presença da Igreja em Belo Horizonte e da presença marista em Minas
Gerais e no Brasil. A pequena semente, no entanto, começou a crescer para
transformar-se em frondosa árvore, à imagem do pequeno grão de mostarda
de que nos fala a Sagrada Escritura. O espírito sagaz e lúcido que marcou a
plêiade de nossos pioneiros maristas levou-os a partirem logo para novas e
mais desafiadoras empreitadas. Aquelas primeiras gerações de bravos e
destemidos filhos do beato Champagnat, todos eles de saudosa memória,
são merecedoras do nosso pleito de gratidão e da nossa homenagem pela
capacidade de descortínio e de grande visão do futuro.

Novas fundações pulularam por todo o Brasil. Minas Gerais também viu a
obra crescer a partir de Congonhas: Uberaba, Varginha, Poços de Caldas,
Belo Horizonte, Montes Claros, Patos de Minas, São Vicente e, mais
recentemente, Araçuai, no coração do vale do Jequitinhonha. A construção
de grandes colégios foi acompanhada de iniciativas no campo social,
caritativo, pastoral e, mais recentemente, no da comunicação social. No
entanto, mais importante do que as grandes edificações é o diutumo trabalho
de educação cristã, realizado segundo a mais lídima tradição-4a pedagogia
marista. Legada por nosso santo fundador, o Pe. Marcelino Champagnat,
desde os primórdios de sua obra, na França, no início do século passado, a
obra marista encontra-se hoje presente em cerca de 80 países, nos cinco
continentes e em quase todas as capitais dos Estados brasileiros, marcando
gerações e gerações. Os nossos colégios têm uma longa história de bons
serviços prestados à população das cidades onde estão instalados e às
comunidades a que servem. Sob seus tetos, nas salas de aula, nos pátios e
corredores, foram e estão sendo inscritas belíssimas páginas, que retratam a
competência, a dedicação e até o heroismo dos Irmãos manstas e dos
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muitos professores e funcionários que a eles mais tarde se juntaram. Todos
deram e dão o melhor de seu empenho, sua energia e seu talento na insigne
missão de educar a nossa juventude. Dizia repetidas vezes o Pe. Marcelino
Champagnat, nosso fundador: "Educar os jovens é missão mais nobre e
sublime que a de governar o mundo". O reconhecimento e o crescente
conceito de que desfrutam os colégios maristas nas distintas regiões de
Minas Gerais e do Brasil são testemunho inequívoco de sua qualidade
educacional e da fidelidade aos seus princípios. O progresso de nossa
instituição e a posição que ela ocupa hoje no cenário educacional mineiro é
fruto das bênçãos de Deus e da Virgem Maria, mas também do esforço de
tantos pioneiros de escola, bem como de seus atuais Diretores, educadores e
colaboradores, nos mais diferentes níveis de gestão e de atuação, todos
qualificados parceiros na missão marista.

Felizmente, senhoras e senhores, não é proibido sonhar. Sonhar é preciso.
E sonhar grande, principalmente quando se trata de educação. Em uma
instituição como a marista, não há lugar para mediocridade em nenhum
aspecto. Nem mesmo o sonho pode ser medíocre. O futuro que antevemos
para a obra marista no Brasil não é o de colégios grandes, mas sim o de
grandes colégios, destinados a grandes realizações. Grandes, sobretudo,
porque fiéis ao ideal de Marcelino Champagnat, qual seja o de educar e
formar bons cristãos e bons cidadãos. Um colégio marista não pode, apenas,
apresentar uma boa qualidade nos serviços educacionais que presta. A
finalidade deve ser inerente a qualquer casa de educação digna de ostentar
esse nome. Também não é suficiente que seja apresentada como instituição
modelar. Precisa ser mais. Um colégio marista tem por vocação tomar-se
um centro de excelência e de referência, uma verdadeira locomotiva que
ajude a impulsionar as outras instituições da sociedade que atuem no setor.
Ele deve contribuir para resgatar o sentido maior da educação na formação
integral da pessoa humana, para que cada criança e cada jovem de nosso
Pais possam ser detentores de referências éticas seguras, de experiência
religiosa fecunda e de práticas de cidadania responsável, conhecendo e
interpretando o mundo em que vivem, condições indispensáveis para a
realização pessoal plena e para a construção de uma sociedade justa e
solidária.

Nós, maristas, por força de nosso carisma e de nossa tradição espiritual,
devemos ser humildes, mas nem por isso deixar de sonhar alto e de ser
destemidos. O nosso glorioso passado e o nosso futuro promissor pesam
hoje sobre os ombros de quantos fazemos o Instituto Marista. Sabemos que
o futuro não nos pertence. Nossos pósteros serão, no entanto, gratos pelo
nosso esforço. O futuro que espera os colégios maristas terá a exata
dimensão do nosso sonho e do nosso destemor. Mesmo que o atual



35
momento apresente aspectos difíceis e desafiadores, acreditamos que não
devemos nos intimidar e, em hipótese alguma, deter a nossa trajetória de
compromisso com a educação das novas gerações de mineiros.

Hoje, passados 100 anos de presença em Minas Gerais e no Brasil, todo
esse sonho, toda essa responsabilidade, todo esse compromisso se vêem
maiores com a homenagem desta Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
representação maior do povo deste Estado. Vemos nesta homenagem, ao
mesmo tempo, o reconhecimento pelos serviços prestados pelos colégios
maristas à causa educacional em Minas e o desejo de que continuemos
firmes em nossa missão, junto aos quase 200 mil alunos que hoje nos
freqüentam no Brasil, dos quais cerca de 10 mil em Minas Gerais. Esta
homenagem, gostaríamos de dividi-ia com todos os que fizeram e fazem a
nossa história: Irmãos maristas, Diretores, professores e funcionários, de
ontem e de hoje. Dividimo-la também com as inúmeras gerações de ex-
alunos e alunos que nos vêm freqüentando há um século. Cada um desses é
merecedor de nossos mais efusivos encômios no momento desta reunião
especial.

Agradecemos à Assembléia Legislativa, na pessoa de seu Presidente,
Deputado Romeu Queiroz, e dos Deputados aqui presentes, estes quase 20
Deputados que aqui vieram nos prestigiar por ocasião da outorga desta
honrosa distinção, mais urna coroa a ornar a nossa história. Agradecemos ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira, ex-aluno do Marista de Poços de
Caldas, a quem coube a proposição da presente homenagem. V. Exa.,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, querido ex-aluno, está inscrito para
sempre nos anais do Instituto Marista. Agradecemos a todos que
colaboraram para a realização desta sessão, de modo especial ao ex-aluno
Jorge Araújo Caixêta e ao ex-professor Elcio Moreira. Agradecemos aos que
nos honram com sua presença e àqueles que nos enviaram, anteriormente,
distintas manifestações de apreço. Agradecemos, finalmente, à Virgem
Maria, nossa boa mãe, de quem levamos o nome e preservamos o espírito,
nossa primeira e perpétua Superiora, porque acreditamos, como Marcelino
Champagnat, que foi ela quem tudo fez e quem tudo faz entre nós. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Apresentação da Banda Marcial Marista do Colégio Dom Silvério de Belo
Horizonte

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir mais uma apresentação
da Banda Marcial Marista do Colégio Dom Silvéno de Belo Horizonte.

- A Banda Marcial Marista procede a sua apresentação.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega de
uma placa comemorativa deste evento ao Irmão Manoel Alves, Vice-
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Presidente da União Brasileira de Educação e Ensino e Diretor-Geral do
Colégio Marista Dom Silvério. A placa vem com os seguintes dizeres: "Ao
homenagear o transcurso do centenário da Congregação Marista do Brasil, a
Assembléia Legislativa enaltece o ideal de Marcelino Champagnat e
reconhece a contribuição para o ensino de um dos mais importantes
sistemas educacionais existentes em Minas Gerais e no País. Belo
Horizonte, 21 de outubro de 1997.. (- Palmas.)

O Irmão Manoel Alves - Gostaria de entregar aos componentes da Mesa,
começando pelo Exmo. Sr. Deputado Presidente desta reunião e da
Assembléia Legislativa, uma lembrança desta sessão solene: os volumes
que contêm a história desse século de presença marista em nossa Pátria.
Gostaria também de convidar o Deputado Sebastião Navarro Vieira para que
viesse receber esta homenagem da Congregação Marista, a quem ele tanto
honra como ex-aluno. (- Palmas.)

Apresentação do Coral Marista e Vozes
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

apresentação do Coral Marista e Vozes.
- Ouve-se a apresentação do coral.

Execução do Hino Oficial do Centenário dos Irmãos Maristas no Brasil
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Oficial do Centenário dos Irmãos Maristas no Brasil, que será executado
conjuntamente pelo Coral Marista e Vozes e pela Banda Marcial Marista.

- Procede-se à execução do Hino Oficial do Centenário dos Irmãos
Maristas no Brasil.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário de Estado da Justiça,

que neste ato representa S. Exa. o Governador Eduardo Azeredo, Revmo.
Irmão Manoel Alves, que representa a comunidade marista, demais
autoridades que compõem esta Mesa Diretora, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores, na recente visita do Presidente dos
Estados Unidos ao Brasil, a educação foi um dos temas das conversas
oficiais entre os mandatários dos dois países e entre seus assessores. O
objetivo é estender e diversificar a cooperação bilateral nesse campo.
Embora distanciadas no panorama do desenvolvimento global, ambas as
nações enfatizaram que a educação é imprescindível para o bem-estar dos
cidadãos, o fortalecimento da economia e a preservação dos valores
democráticos.

O Governo brasileiro, sabemos, tem feito esforços para reduzir o atraso
que o País registra nessa área, o qual se revela nas estatísticas sobre
analfabetismo, repetição, evasão escolar e deficiência na qualidade do
ensino. Empenho semelhante pode ser percebido na atuação do Governo do
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nosso Estado, tendo em vista que aqui também se encontram indicadores
similares.

Atenta a essa realidade, a Assembléia Legislativa, por sua vez, tem
promovido discussões sobre o assunto, juntamente com órgãos oficiais e
entidades da sociedade civil, com o objetivo de levantar as principais
questões do setor e encaminhá-las para ações próprias da Casa ou do Poder
Executivo.

Somente no decorrer deste ano, já realizamos dois eventos com esse
intuito. O primeiro foi um ciclo de debates sobre a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, para identificação das peculiaridades regionais
e das adaptações necessárias à implantáção desse dispositivo legal. A
discussão não se restringiu ao âmbito da Assembléia, estendendo-se a todas
as regiões de Minas.

Na semana passada, promovemos um fórum de debates sobre o conjunto
das leis sancionadas no segundo semestre de 1996 que visam reestruturar e
dinamizar a educação brasileira. Além da própria LDB, o encontro teve como
tema de destaque o financiamento do ensino fundamental, motivo de
apreensão para muitos dos nossos Prefeitos, em razão da falta de recursos
em que se encontra a grande maioria dos municípios.

Nesse contexto de preocupações com o sistema educacional, é com
grande satisfação que realizamos esta solenidade comemorativa dos 100
anos de atuação dos Irmãos Maristas no Brasil. São instituições como essa
que, paralelamente à rede pública de ensino, possibilitam e dignificam a
tarefa de formar a juventude para o futuro.

Espalhado por todo o território nacional, o trabalho dessa congregação é
um dos mais sólidos e conceituados no contexto escolar brasileiro. Pauta-se
pela qualidade do ensino propriamente dito, pela preparação profissional
alicerçada nos melhores métodos pedagógicos e em modernos recursos da
tecnologia e pela preservação dos valores éticos e morais, vinculados aos
princípios religiosos dos maristas.

Educadores por excelência, eles contribuíram grandemente para revitalizar
o processo educativo em nosso País, não se limitando, porém, apenas às
atividades curriculares. Com visão aberta, sempre procuraram investir em

'outras áreas, como a cívica, a esportiva e a cultural, objetivando a formação
global dos alunos, não se esquecendo de projetos de integração com as
comunidades em que atuam.

A obra marista no Brasil é ampla e diversificada. Abrange a manutenção
de colégios, universidades, missões, obras sociais, meios de comunicação e
editoras, constituindo um patrimônio cultural e religioso inestimável. E é
motivo de orgulho para nós, mineiros, saber que tudo começou em
Congonhas, onde os seis primeiros Irmãos a ingressarem no País, vindos da
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França, fundaram seu trabalho. Vieram eles, a propósito, graças às
solicitações do então Bispo Auxiliar de Mariana, Dom Silvério, cujo nome foi
dado posteriormente ao respeitado colégio da congregação criado em Belo
Horizonte.

Ao comemorarmos esse tão significativo centenário, queremos
congratular-nos com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que requereu
esta reunião especial e com toda a família marista, nela incluídos alunos, ex-
alunos, pais, professores, funcionários e dirigentes da instituição, que tanto
têm feito em prol da educação em nosso Estado e em nosso Pais.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente- A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados por sua presença. Cumprido o objetivo
da reunião, encerra-a, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 22, às 9 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 1  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

-	 CONSTITUIÇÃO N° 25196
As dezesseis horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e

seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela,
Ajalmar Silva, Alberto Pinto Coelho, Sebastião Costa, Dilzon Meio, Gilmar
Machado, Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado Miguel
Martini, por indicação da Liderança do PSDB) e Amaldo Penna (substituindo
o Deputado José Maria Barros, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, Deputado
Geraldo Rezende, o Deputado Ailton Vilela assume a direção dos trabalhos.
Havendo número regimental, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião
Costa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos Deputados presentes. O Presidente informa que a reunião
tem por fim apreciar, no 1° turno, o parecer sobre a Proposta e Emenda à
Constituição n° 25196, do Deputado Marcos Helênio e outros, que suprime o
§ 20 do art. 67 da Constituição do Estado. Na ausência do relator, Deputado
José Maria Barros, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo
Penna, que emite parecer pela aprovação da proposta no 1 0 turno.
Submetido a 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 extraordinária, a
ser convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Bilac Pinto, relator - Baldonedo Napoleão -

Sebastião Costa - Olinto Godinho - Ajalmar Silva - Jorge Eduardo de Oliveira
- Carlos Pimenta.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA

E POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Maria José Haueisen, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental e estando presente ainda o
Deputado Wilson Pires, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta e procede à leitura do Ofício n° 625197, do
Deputado Paulo Piau, datado de 2/10197; do ofício da FETAEMG, de
1 0110197; e de convite da EMBRAPA à Comissão, para participar do
lançamento das cultivares de milho BR 2121 e Saracura e do sorgo BR 700,
bem como da inauguração do Laboratório de Automação Agropecuária, em
Sete Lagoas. Em seguida, a Presidência designa a Deputada Elbe Brandão
para relatar o Requerimento n° 2.317197, do Deputado Roberto Amaral.
Encerrada a 13 Parte da Reunião, a Presidência passa à P fase da Ordem
do Dia com a discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Deputada Elbe Brandão apresenta requerimentos em que solicita sejam
convidadas as autoridades que menciona para discutirem, em reunião desta
Comissão, a tributação na agricultura; e sejam enviados ofícios aos
Deputados Federais por Minas Gerais, solicitando-lhes apoio para que se
amplie a dotação orçamentária para o INCRA-MG, tendo em vista a
necessidade de se prosseguirem os trabalhos referentes à reforma agrária no
Estado. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Roberto Amaral apresenta requerimento em que
solicita seja convidado o Presidente da Associação dos Bananicultores do
Norte de Minas - ABANORTE -, de Janaúba, para expor a situação dos
produtores de bananas dessa região. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. A Presidência procede à leitura dos seguintes requerimentos:
do Deputado Gil Pereira, em que solicita sejam convidadas as autoridades
que menciona para prestarem informações sobre os benefícios que os
Governos dos Estados de Pemambuco e da Bahia têm concedido aos
produtores de frutas locais; e da Deputada Maria Olívia, em que solicita
sejam convidadas as autoridades que menciona, para exporem as
dificuldades que passam os produtores de frutas do Município de Monte
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Alegre de Minas, quando da comercialização de seus produtos no CEASA
desta Capital. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados
os requerimentos. A Presidência procede ainda à leitura de requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita sejam convidadas as
autoridades que menciona, para discutirem a possibilidade de reabertura da
Agroindustríal Janaúba Ltda., localizada na cidade de Janaúba. O Deputado
Roberto Amaral usa da palavra para encaminhar a votação da proposição.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Passando-se à 3a fase da
Ordem do Dia, a Deputada Elbe Brandão opina pela aprovação do
Requerimento n° 2.317197, do Deputado Roberto Amaral. Submetida a
votação, é aprovada a proposição. A seguir, a Deputada Elbe Brandão
discorre sobre sua audiência com o Ministro Extraordinário de Reforma
Agrária, ocorrida em 7110197, para se discutir o orçamento da
Superintendência Estadual do INCRA neste Estado. 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, 15 de outubro de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinflo - Luiz Fernando

Faria.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 3111197

Presidência do Deputado Aílton Vilela
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio

- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Gil Pereira - José Braga
- Luiz Femando Faria - Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcelfos.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - 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 a reunião ordinária deliberativa de amanhã, dia 4, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).	 -

ATA DA 66 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM
30/10/97

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Ajalmar Silva
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Designação de

comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau - Execução de música -
Palavras do Reitor Marcelo Palrnério - Entrega de placa - Assinatura de
convênio - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Adelmo Carneiro Leão .cAjalmar Silva

- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Geraldo da Costa Pereira
- Gilmar Machado - HeIy Tarqüínio - Jorge Hannas - José Henrique - José
Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Rêgis - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

ABERTURA
0 Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - Às 20h115min, 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.

Ata
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência designa os
Deputados Cleuber Carneiro e Ajalmar Silva 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 tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Marco Paulo Dani, Presidente da Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC - e representante do Governador Eduardo
Azeredo; Marcelo Palrnério, Magnífico Reitor da Universidade de Uberaba;
Conselheiro Sylo Costa, representante do Tribunal de Contas do Estado; Cel.
Heli Araújo Silveira, representante do Prefeito Municipal de Uberaba; Nélson
Carlos Teixeira, representante da FIEMG; Cássio Eduardo Rosa Resende,
Presidente da Casa de Uberaba em Belo Horizonte; Marcos Raymundo
Pessoa Duarte, Presidente do BDMG; Unias Silva, representante da OAB de
Uberaba.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade

de Uberaba pelo transcurso de seu 500 aniversário de fundação.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional. Executa-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Piau
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Deputado Paulo

Piau, autor do requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado Paulo Piau - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente

da Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Dr. Marco Paulo Dani, Presidente da
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais e representante do Sr.
Governador, Dr. Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Prof. Marcelo Palmério, Reitor
da Universidade de Uberaba; Exma. Sra. Profa. Inês Maciel Vilela,
representante da UEMG e do Prof. Aluisio Pimenta; Exmo. Sr. Dr. Sylo
Costa, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; Exmo. Sr. Heli Araújo
Silveira, representante do Prefeito Municipal de Uberaba; Sr. Marcos Montes
Cordeiro; .Exmo. Sr. Dr. Nélson Carlos Teixeira, representante da FIEMG;
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Exmo. Sr. Dr. Cássio Eduardo Rosa Resende, Presidente da Casa de
Uberaba em Belo Horizonte; Exmo. Sr. Dr. Marcos Raymundo Pessoa
Duarte, Presidente do BDMG; Exmo. Sr. Dr. Unias Silva, representante da
OAB de Uberaba, uberabenses presentes, imprensa, um retrospecto da
atuação da Universidade de Uberaba, cujo cinqüentenário de fundação ora
comemoramos, mostra-nos como o idealismo e o desprendimento de alguém
pode gerar frutos valiosos para muitos. Dizemos isso porque a trajetória de
nossa homenageada de hoje está intimamente ligada à ação e à motivação
de um brasileiro que foi grande em tudo o que fez: Mário Palmério, figura
exponencial de nossa intelectualidade, mentor e impulsionador da instituição
que honra o complexo universitário nacional.

Antes, porém, de passarmos ao criador, Mário Palmério, e à sua criação
grandiosa, a Universidade de Uberaba, gostaríamos de situá-los no tempo,
no contexto da história da cidade que o primeiro dignificou e que a segunda
vem projetando.

Podemos dizer, sem receio de incorrer em equívoco histórico, que a
existência de Uberaba se completa em três distintas etapas: os primórdios,
com a fundação, em meados do século passado, da pioneira Vila do Sertão
da Farinha Podre; a consolidação, com o arrojo dos uberabenses
empreendedores, ao trazer da distante Índia os espécimes bovinos da raça
zebu, que a tomaram a capital brasileira da agropecuária; e a atualidade,
corri sua transformação em autêntico pólo regional, dotado, inclusive, de
estrutura de ensino das mais avançadas do País.

Não faz muito tempo, pesquisas em âmbito nacional indicaram Uberaba
como o município brasileiro mais adequado à recepção de novos
investimentos, levando em conta sua excelente qualidade de vida, para a
qual contribui, de modo decisivo, o complexo educacional existente. Vemos,
assim, que os 50 anos da nossa Universidade são motivo de sobejo para que
festejemos, porquanto a eles se vincula o próprio e auspicioso futuro da
metrópole triangulina.

Foi no ano de 1947 que Mário Palmério, nascido na vizinha Monte Carmelo
mas educado em Uberaba, obteve do Governo Federal autorização para o
funcionamento da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, núcleo
inicial da Universidade de Uberaba. Sete anos antes, havia ele implantado a
célula "mater", ao fundar o Lyceu Triângulo, que inovou a realidade
educacional uberabense por ser colégio de formação leiga, com corpo
discente misto, direcionado para o ensino das ciências exatas, biológicas e
humanas.

Ao Lyceu seguiu-se a Escola Técnica do Triângulo Mineiro, base do
pioneiro curso odontológico. A este vieram juntar-se a Faculdade de Direito,
a Faculdade de Engenharia, o Instituto de Ciências Humanas - abrangendo
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currículos de Pedagogia, Estudos Sociais e Psicologia -, o Curso Superior de
Educação Física e o de Comunicação Social. Nos anos 80, Mário Palmério
promoveu a fusão das Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino com
as Faculdades Integradas de Uberaba, alicerce do edifício maior, que é a
Universidade de Uberaba. Merece destaque, nesse período, a criação da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, fruto de suas gestões junto ao
então Presidente Juscelino Kubitschek.

Concedo um aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüinio (Em aparte)* - Como filho de Uberaba e

Deputado por Patos de Minas, não poderia deixar passar este momento.
Gostaria de cumprimentar o ilustre Deputado Paulo Piau, por coincidência
filho de Patos de Minas e conterrâneo adotivo de Uberaba, e de me associar
à Assembléia Legislativa para abraçar o nosso Magnífico Reitor Marcelo
Palmério, ex-colega dos cursos ginasial e científico. Gostaria de me referir
ao meu xará Hely Araújo, que fazia parte desse time, nessa época, no
Colégio Triângulo Mineiro.

Sem maior esforço de imaginação, nossa memória nos traz a figura ímpar
do político talentoso e professor de Matemática Mário Palmério. Meu pai, já
falecido, contava as histórias do Prof. Mário Palmério, que, com sua
generosidade, atendia os mais carentes num colégio que era particular. Ele
parcelava, já naquele tempo, ou colocava na conta as despesas dos alunos
mais carentes, entre os quais estava eu, juntamente com meus irmãos.
Então, fica aqui o depoimento de um uberabense de coração e nascimento
que foi beneficiado diretamente pelas ações de Mário Palmério, em cujo
ideal já se desenhava o cumprimento de uma tarefa política. Logo
depois,tomou-se Deputado Federal. Assim, com essa vocação para servir o
povo de uma forma mais ampla, porque a política é o bem maior, pôde
fundar a Faculdade de Odontologia e muitas outras, principalmente a de
Direito, formando uma verdadeira universidade, ainda na Av. Guilherme
Ferreira, a qual posteriormente se localizou de forma imponente e majestosa
em frente ao nosso aeroporto.

Dessa forma conhecemos a história de Mário Palméiio, que depois foi
Embaixador no Paraguai e foi conhecer a Amazônia Antes, escreveu seus
livros, principalmente Vila dos Confins", conhecido por todos os brasileiros.
De forma generosa e com suas ações políticas, conseguiu promover o
desenvolvimento da cultura de forma pioneira no Triângulo Mineiro, além de
formar muitas turmas que se graduaram na sua Universidade de Uberaba, de
onde partiram muitos uberabenses, mineiros e brasileiros para todo o
território nacional, engrandecendo aquela cidade e levando os
conhecimentos lá adquiridos para o desenvolvimento da cultura de Minas e
do Brasil. Então, ele beneficiou muitas famílias de Minas Gerais. Naquele
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tempo, quem se graduava conseguia melhores condições de vida e, de
alguma forma, podia iluminar os menos esclarecidos e buscar seus direitos
adquiridos pela cultura.

Assim, queremos dizer que temos uma esperança muito grande de que
nossa Universidade de Uberaba, sob a direção firme, competente,
consistente e criativa do nosso querido Reitor Marcelo Palmério, possa ser
uma tocha incandescente e permanente na busca do desenvolvimento da
cultura, da sociedade, da tecnologia e dos conhecimentos, para
enfrentarmos os desafios do terceiro milênio. Muito obrigado pelo aparte,
nobre colega Deputado Paulo Piau, e um abraço especial ao nosso
Magnífico Reitor.

O Deputado Paulo Piau - Mário Palmério, entretanto, não limitou a ação ao
campo educacional. Talento polivalente e trabalhador infatigável, participou
ele do processo político, dignificando Uberaba e Minas Gerais durante três
mandatos consecutivos na Câmara Federal. Enquanto Embaixador do Brasil
no Paraguai, dedicou-se à música nas horas de lazer, revelando-se
compositor inspirado. Finalmente como escritor, legou-nos, pelo menos,
duas autênticas obras-primas: os romances regionalistas "Vila dos Confins" e
"Cflapadão do Bugre", que o levaram á Academia Brasileira de Letras.

Com a oficialização da Universidade de Uberaba, em 1988, nela foi
investido como Reitor, cargo que veio a deixar poucos meses antes de sua
morte, no ano passado. Sucedeu-lhe o filho, o ilustre Prof. Marcelo Palmério,
que tem sabido dar continuidade ao trabalho notável.

Não mais está entre nós o arquiteto da obra grandiosa, que, no entanto,
permanece e se revigora. Hoje, a nossa Universidade de Uberaba, pelo que
representa e pelo que faz, constitui legítimo orgulho da gente uberabense, e
seu painel das atividades atuais fala por si.

A instituição mantém três "campi" universitários, com 17 diferentes cursos
de graduação, ministrados por 300 professores e freqüentados por 6 mil
alunos. Os programas oferecidos englobam as Ciências da Educação -
Pedagogia, Letras, Educação Física, História e Matemática; as Ciências
Exatas e Tecnológicas - Engenharia Civil, Elétrica e Agrícola ^_ e
Urbanismo e Informática; as Ciências da Saúde - Odontologia e Psicologia; e
as Ciências Sociais - Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e
Propaganda), Direito, Ciências Econômicas, Administração Empresarial e
Rural.

No ano corrente, sete novos cursos estão sendo implantados, a saber:
Medicina Veterinária, Ciências Biológicas (Modalidade Médica),
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Farmácia Industrial, Turismo, Nutrição e
Terapia Ocupacional.

Administrativamente, a Universidade de Uberaba se compõe de Reitoria;
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Conselho Universitário; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; e
Diretoria de Apoio Acadêmico. E uma estrutura racionalizada, permitindo à
entidade não só bem desincumbir-se da proposta original, como também
investir na tecnologia e na parceria, com iniciativas de indiscutível interesse
comunitário, como é o caso do Projeto Parque Tecnológico Univerdecidade e
da Fazenda Energética. A municipalidade uberabense, a CEMIG, a
EMBRAPA, a EPAMIG e a Universidade de Viçosa são alguns de seus
parceiros nessas empreitadas.

Nos próximos dois anos, a Universidade deve investir cerca de R$
14.300.000,00 na melhoria e na modernização do ensino. Obras em
andamento irão incorporar ao complexo atual novas clínicas de Psicologia e
Pedagogia, a Policlínica Odontológica, o Laboratório de Arquitetura, o Centro
Interativo de Comunicação Social, o Centro de Assistência Judiciária, o
Centro de Cultura e Artes, o Parque Poliesportivo e a Biblioteca Central.

Referência especial, finalmente, merece o programa de Mestrado em
Ciências e Valores Humanos, instituído este ano em regime de pós-
graduação, colocando nossa homenageada na vanguarda quanto â formação
de profissionais com capacidade transdisciplinar.

O cinqüentenário da Universidade de Uberaba vem coincidir com momento
significativo, quando nosso pais cada vez mais se conscientiza da
necessidade de bem preparar as novas gerações para o Brasil do terceiro
milênio. Esta Assembléia, particularmente, na qualidade de Casa do Povo
Mineiro, tem dedicado prioridade à matéria, seja na condução de programas
institucionais - como aquele de construção da cidadania -, seja com a
apresentação de proposições de interesse, em intensa e profícua atividade
em Plenário e nas comissões permanentes.

Esta nossa reunião, portanto, está sintonizada com o pensamento
dominante no Palácio da Inconfidência de que é necessário educar para
construir. Ao distinguir instituição tão merecedora como a Universidade de
Uberaba, estamos prestando reconhecimento a trabalho formidável em prol
da educação neste país, bem como reverenciando a memória daquele
paladino sem o qual tal não seria possível. Estamos falando, naturalmente,
do nosso saudoso Mário Palmério, a quem dedicamos este instante
reservado à sua menina dos olhos, a Universidade de Uberaba.

Em nome do Poder Legislativo de nosso Estado, apresentamos
cumprimentos calorosos ao Prof. Marcelo Palmério, Reitor da Universidade
de Uberaba, estendendo nossa mensagem aos corpos docente, discente e
administrativo da instituição. Quanto à comuna uberabense e à região do
Triângulo Mineiro, nossas felicitações nesta hora que é de júbilo para toda
Minas Gerais.

Por último, gostaria de ressaltar o que a universidade, nesses 50 anos,
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vem destinando ao desenvolvimento do Triângulo, do Norte paulista, de
Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás e, por que não dizer, de
Brasília.

Quero também ressaltar o ajuste da Universidade de Uberaba a esta nova
fase que estamos vivendo, O Reitor Marcelo Palmério tem a filosofia de que
o fundamental, neste momento, é capacitar e treinar o corpo docente da
instituição e tomá-lo da mais alta qualidade, além de investir em ciência e
tecnologia. Sem isso, a universidade realmente não teria futuro.

Marcelo Palmério é uma pessoa de visão, que tem dado à Universidade de
Uberaba, nesse pouco tempo que está à sua frente, a qualidade que sempre
almejamos para ela.

O Deputado Ajalmar Silva (Em aparte) - Meu caro Presidente, meu caro
Reitor, Srs. Deputados, demais pessoas presentes, como ex-aluno da
UNIUBE, eu não poderia deixar de ocupar este microfone para, inicialmente,
cumprimentar o nosso colega, Deputado Paulo Piau, pela feliz iniciativa de
homenagear, na Assembléia Legislativa, essa Universidade, que hoje
completa 50 anos e que, como já foi dito, nasceu do trabalho de um homem
obstinado pela educação, de um homem que deixou muito para todos nós.
Hoje, nós, como ex-alunos da Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro,
também nos sentimos homenageados, porque fazemos parte do contexto da
universidade.

Esta é uma oportunidade ímpar para cumprimentarmos o novo Reitor,
Prof. Marcelo, pela forma como vem conduzindo a Universidade depois que
seu pai, o Prof. Mário Palmério, nos deixou. Portanto, quero somar às
homenagens do Deputado Paulo Piau o meu abraço fraterno a todos da
Universidade e, em especial, a V. Exa.

Mas como eu comentava agora mesmo, com César Vanucci, não poderia
deixar de relatar um fato pitoresco da vida de seu pai que muito me marcou.
Há pouco tempo - 14 ou 15 anos -, formamos urna forte amizade. Um dia,
quando eu ainda era Prefeito de Monte Carmelo, fui procurado pelo
professor, que me pedia que reservasse para ele uma área, mesmo que
pequena, mas que fosse um local onde ele pudesse ser colocado entre dois
amigos, no cemitério de Monte Carmelo. Assustei-me com seu pedido e não
o levei muito a sério. Passados 15 ou 20 dias, o professor me ligou,
perguntando se o lugar já estava reservado para ele. Novamente achei que
ele estivesse brincando e ainda demorei mais algum tempo para levar a
mensagem à Câmara, solicitando a doação de cerca de 30m2. Seria um local
onde ele pudesse colocar, como fez posteriormente, uma cruz, toda travada,
sem nenhum prego, com uma lápide projetada pelo Germano Gutsgof.
Pediu-me ainda que eu a cercasse com umas flores das quais ele gostava
muito - maria-sem-vergonha -, que nasciam para todo lado, na região, e para



48
as quais eu realmente nunca havia dado muito valor. Então, fizemos tudo
aquilo e colocamos as flores. Mas o fato mais pitoresco foi que ele me disse
que traria, registrada em cartório, uma escritura do seu corpo, para que eu
não o deixasse ser levado para o mausoléu no Rio de Janeiro.

Ele preferia ser enterrado entre os seus amigos em Monte Carmelo a ser
levado para o mausoléu no Rio de Janeiro. Dizia ele que seria tão chato ser
acordado à meia-noite por aqueles colegas, para tomar um chá; que ele não
suportaria. Então, disse que traria a escritura, como realmente a levou. Ela
deve estar guardada na Prefeitura de Monte Carmelo, escritura feita em
cartório para que ele pudesse ser lá enterrado.

E ainda me pediu mais: que avisasse aos seus dois amigos que gostaria
que eles fossem enterrados com ele. Como eles à época gozavam de plena
saúde, não tinha como falar-lhes do assunto, principalmente porque ambos
eram meus adversários políticos. Eu pensei como chegaria àqueles
familiares. Com um deles não houve problema. Quando lhe falei, adorou a
idéia e realmente foi lá colocado. Morreu antes do Prof. Mário Palmério.
Depois veio Mário Pena, que era seu amigo particular. E ele me ligou. Ficou
sabendo primeiro do que eu da morte de Mário Pena. Perguntou-me se tinha
avisado ao Mário e à família que ele queria que ele fosse lá enterrado. Eu
pensei: "Puxa vida, agora eu tenho que ir lá, não há outra saída". Encontrei-
me com os familiares ainda na funerária e passei-lhes a notícia, o pedido do
Prof. Mário Palmério. E eles me disseram: "Que pena, você deveria ter
falado quando ele estava vivo. Ele iria adorar essa idéia." E foi também lá
colocado. E, hoje, lá estão os três. Acho que isso merecia ser comentado,
porque demonstra a excentricidade do Prof. Mário Palmério, mas, da mesma
forma, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua vontade de ser enterrado
com seus amigos "do calcanhar vermelho", como ele gostava de chamar o
pessoal de Monte Camielo.

Deixo as minhas homenagens à UNIUBE. Que ela prossiga crescendo
sempre como foi até hoje e que possa ainda formar muitas pessoas por todo
este nosso Brasil. E um trabalho bonito do qual tivemos a honra de
participar. Parabéns.

A Sra. Luziana Lanna (Em aparte) - Luziana Lanna, Presidente do
Conselho de Educação da Associação Comercial de Minas, aqui
representando o Dr. Francisco Américo, Presidente da entidade.

Eu sou professora e vim, com muito prazer, representar o Presidente da
Associação Comercial, para dizer à Universidade de Uberaba que medir
educação é muito difícil. Quer dizer, o resultado de 50 anos de trabalho de
vocês não é palpável, mas é tão bom que nós temos muito prazer em
anunciar, para quem talvez não saiba a posição no "ranking" que vocês
ocupam no Brasil. Naturalmente estão entre as dez primeiras, e eu sei de



49
algumas faculdades que estão em 2 0, 30 e até 50 lugar. E isso merece ser
dito e merece o nosso respeito. Muito obrigada.

O Deputado Paulo Piau - Tentamos preparar o coral para cantar a música
composta - melodia e letra - pelo saudoso Mário Palmério. Não foi possível
trazer o coral, mas, de qualquer maneira, gostaria que as palmas fossem
reservadas para depois da música que faremos rodar, no seu original,
através do aparelho de som da Casa.

Execução de Música
- Executa-se a música "Saudade, de Mário Palmério. (- Palmas.)

Palavras do Reitor Marcelo Palmério
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Prof. Marcelo

Palmério, Magnífico Reitor da Universidade de Uberaba.
O Reitor Marcelo Palmério - Deputado Romeu Queiroz, Presidente da

Assembléia Legislativa; Dr. Marco Paulo Dani, Presidente da Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais e representante do Sr. Governador;
Profa. Inês Maciel Vilela, representante da UEMG; Conselheiro Sylo Costa,
representante do Tribunal de Contas do Estado; Cel. HeIi Araújo Silveira,
representante do Prefeito de minha cidade; Dr. Nélson Carlos Teixeira,
representante da FIEMG; Dr. Cássio Eduardo Rosa Resende, Presidente da
Casa de Uberaba de Belo Horizonte; Dr. Marcus Raymundo Pessoa Duarte,
Presidente do BDMG; Dr. Unias Silva, representante da OAB de Uberaba,
Srs. Deputados, senhoras e senhores, agradeço, sensibilizado, em nome da
comunidade académica da Universidade de Uberaba, esta homenagem
expressiva que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos
presta.

Ao comemorarmos os 50 anos de fundação do primeiro curso superior, na
sucessão de iniciativas e desdobramentos do complexo educacional que se
transformaria na universidade de nossa cidade, sentimo-nos envaidecidos e
orgulhosos de estarmos participando e acompanhando o crescimento e o
desenvolvimento de nossa gente e de nossa terra. A Uberaba da boca do
sertão. A Uberaba de tantos talentos, a Uberaba tão conhecida pelo arrojo
dos pioneiros do zebu, dos desbravadores do Brasil Central, a caminho das
tropas e boiadas.

Mas não poderia falar da Universidade sem falar de seu fundador; sua
história e sua fisionomia se confundem com as de Mário Palmério.

No final do século passado, o engenheiro italiano Francisco Palmério vem
para o Brasil, contratado para trabalhar nas obras de implantação da
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Aqui se casou e aqui ficou.
Estabeleceu-se em Uberaba, exercendo ali suas atividades profissionais. Já
em idade madura, no mesmo ano em que seu filho mais velho formava-se
em Medicina, bacharelou-se em Direito, ingressando na magistratura.
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Homem culto e severo, encaminhou todos os oito filhos às letras e às
ciências. Ao caçula, Mário, coube a escolha - procedimento comum à época
- entre a carreira militar e a eclesiástica. Optou por matricular-se na
Academia Militar de Realengo. O ofício das armas não era, contudo, o
destino do futuro educador. Durante um exercício militar, uma queda do
animal em que cavalgava levou-o ao hospital e acabou por desligá-lo da
Academia. Ingressou no Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, em
agência da Capital paulista, e, ensinando matemática no Colégio Pari-
Americano, ali se define a sua vocação.

De volta, em 1939, instala, em Uberaba, o Lyceu do Triângulo Mineiro -
embrião do Colégio do Triângulo Mineiro. Pela primeira vez funcionava na
cidade um colégio misto, onde moças e rapazes freqüentavam a mesma sala
de aula, um escândalo.

Impacto maior, todavia, causou o anúncio da autorização, pelo Governo
Federal, do primeiro curso de Odontologia do Centro-Oeste brasileiro. O ano,
1947, registra o início de um novo ciclo no contexto histórico regional.
Estava lançada a semente da Universidade.

Na seqüência de crescimento, tivemos, em 1951, a Faculdade de Direito;
em 1953, a Faculdade de Medicina - hoje autarquia federal - e em 1956, a
Escola de Engenharia.

Mário Palmério não se limitou à vida acadêmica. Elegeu-se Deputado
Federal por Minas Gerais, exercendo três mandatos; foi Embaixador do
Brasil no Paraguai; permaneceu dez anos retirado na Amazônia, vivendo em
um barco construído por ele próprio. Artista, compôs guarânias e polcas;
escritor, escreveu os romances Wila dos Confins" e 'thapadão do Bugre",
ambos obras de referência para estudos de Filologia, os quais o conduziram
à Academia Brasileira de Letras.

Hoje, são 25 cursos de graduação, que abrigam mais de 6.000 alunos e
450 professores. A atuação universitária se ampliou e diversificou sob a
forma de cursos de pós-graduação, serviços de extensão e projetos de
pesquisa. Entre os serviços de extensão, vale a pena ressaltar alguns
projetos, tais como as duas policlínicas, uma no centro e outra no bairro,
atendendo em média 8.000 casos por mês de pessoas carentes de nossa
comunidade. Além de propiciarem o aprendizado, na prática, de nossos
estudantes, elas são a forma mais digna de devolver à cidade o entusiasmo
e o carinho, em forma de serviços.

Vale a pena destacar o Projeto Pato Branco, um convênio com as escolas
estaduais, o qual faz um trabalho preventivo da saúde bucal das crianças.
Funcionando ininterruptamente há 15 anos, atende uma população de
14.000 alunos do 1 0 grau. O índice epidemiológico de 6,95 ocorrências por
boca baixou para 1,9. Os números por si só demonstram a importância
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desse trabalho de prevenção em saúde pública.
Vale a pena lembrar a Clínica de Psicologia, que atende, em média, 400

casos por mês, visando à busca do equilíbrio psicológico e emocional na
família, na escola, no trabalho, nas instituições assistenciais e judiciárias.

Vale a pena ainda frisar o serviço de assistência jurídica que atende
gratuitamente à comunidade carente em processos nas várias áreas do
direito. Esse programa tem atendido mensalmente cerca de 350 casos, entre
audiências criminais e cíveis, além de receber mais de 100 consultas por
mês.

Hoje, a cidade de Uberaba se orgulha de ter saúde e educação que se
igualam aos melhores índices do País, com a ajuda, a contribuição e a
participação da Universidade de Uberaba.

Mais de 30.000 profissionais diplomaram-se por nossa Universidade nos
seus 50 anos de existência.

E inegável que, hoje, a sua atuação ao lado de suas parceiras, a
Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, a Faculdade de
Zootecnia e Agronomia de Uberaba e a Faculdade de Ciências Econômicas
do Triângulo Mineiro, projeta Uberaba no cenário nacional como cidade
eminentemente universitária.

Com a responsabilidade de honrar o seu passado e o compromisso de
seus fundadores, a Universidade se volta para o futuro, planejando suas
atividades, procurando integrar e harmonizar suas ações com a comunidade
científica local e regional. Os mestres, doutores, pesquisadores dos mais
diversificados campos do saber, provenientes de diferentes regiões do País,
juntam-se aos antigos docentes da instituição num esforço renovador e
entusiasmado. As estruturas organizacional e laboratorial se modernizam. A
extensão universitária se amplia; a pós-graduação se aprofunda.

Estamos conscientes de nossas responsabilidades num mundo em
constante e rápida evolução. Estamos conscientes de nossas
responsabilidades na produção e na difusão do conhecimento e no
desenvolvimento de nossa região.

Direcionar suas metas e ações para a satisfação das exigências da
sociedade; formar indivíduos conscientes e comprometidos com os
problemas de seu tempo, informados para o exercício participativo e
responsável da cidadania, são os desafios que se nos impõem.

Estamos comovidos e gratos aos representantes do povo de Minas Gerais
por esta lembrança, que nos envaidece e nos emociona. Principalmente ao
Deputado Paulo Piau, exemplo da competência mais competente: a
competência modesta, despretensiosa, mas eficiente, objetiva, séria e
responsável. Paulo Piau personifica o melhor no homem que exerce a
atividade política, e lhe somos reconhecidos por representar nossa região
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nesta Casa.

Estejam certos, senhores, de que estaremos, no nosso Triângulo mineiro,
alentos aos compromissos do nosso tempo.

As vidas dedicadas dos que nos antecederam são uma lembrança
constante desses compromissos, e seus ensinamentos, exemplo.

Essa é a história da nossa Universidade. Esta homenagem de hoje é um
tributo a Mário Palmério.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega de

uma placa comemorativa deste evento ao Magnífico Reitor Marcelo
Palmério. A placa vem com os seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa,
ao homenagear o cinqüentenário do marco criador da Universidade de
Uberaba, enaltece a antevisão de Mário Palmério, seu fundador, que fez da
cultura e da educação a arte e a obra de toda a sua vida. A construção nos
caminhos do Brasil Central de uma fronteira avançada do saber e do
conhecimento projeta no território do futuro conquistas ascendentes de um
pensamento e de uma ação que dignificam no passado e no presente o
ensino superior em Minas Gerais e no Brasil. Belo Horizonte, 30 de outubro
de 1997."

Assinatura de Convênio
O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à assinatura do convênio

Assembléia On Line entre esta Assembléia Legislativa e a Universidade de
Uberaba, que possibilitará a interligação daquela Universidade ao banco de
dados desta Casa, através do qual são colocadas à disposição, para
consulta, as informações institucionais e todo o trabalho aqui realizado.

Solicitamos ao Prof. Marcelo Palmério que assine o convênio. Solicitamos
ao Deputado Paulo Piau e ao Sr. Marco Paulo Dani que também assinem o
convênio como testemunhas.

Vamos passar ao Reitor da Universidade de Uberaba o disquete que
permitirá o acesso a todas as informações do nosso sistema central de
computação. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Dr. Marco Paulo Dani, representante do Exmo. Governador do

Estado, Or. Eduardo Azeredo; Exmo. Prof Marcelo Palmêrio, Magnífico
Reitor da Universidade de Uberaba; demais autoridades que compõem esta
Mesa; Srs. Deputados; senhoras e senhores convidados: não foi por acaso
que Uberaba ganhou projeção nacional, recentemente, com o título de
"melhor cidade do Brasil para novos investimentos", conferido pela Trevisan
Consultores e pela revista "Exame. Contribuíram para esse reconhecimento
vários fatores, entre os quais podem ser citados, obviamente, os de natureza
econômica, aos quais vieram juntar-se outros, relacionados à qualidade de
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vida. Nesse aspecto, sobressai o que o município oferece no campo da
educação. E, quando se fala em educação, naquela área privilegiada do
Estado, logo nos vem à mente a Universidade de Uberaba - ou,
simplesmente, a UNIUBE, como costuma dizer a comunidade local.

A história da instituição começou há 50 anos, com a criação da Faculdade
de Odontologia do Triângulo Mineiro. Aos poucos, o ensino superior na
cidade foi-se ampliando e diversificando, para atender à crescente demanda
do mercado regional. Para se ter uma idéia do que a Universidade de
Uberaba representa hoje, ela compreendia, até o meio deste ano, nada
menos do que 17 cursos de graduação e 1 de mestrado, pioneiro no Pais.
Esse complexo foi substancialmente acrescido no segundo semestre, com a
implantação de 7 novos cursos de graduação.

Mas não são apenas os novos cursos que marcam o cinqüentenário da
instituição. Ela está implementando uma reformulação geral em sua
estrutura acadêmica, pedagógica e administrativa, com o objetivo de garantir
a qualidade do ensino e manter-se em sintonia com a comunidade científica,
o mercado de trabalho e as demandas da sociedade. Podemos afirmar, sem
medo de incorrer em falso juízo, que a história da Universidade de Uberaba
se confunde com a própria história do desenvolvimento que a cidade vem
apresentando nos últimos 50 anos. Por meio de seus projetos de extensão,
da prestação de serviços e de outras formas de integração à comunidade,
ela tem contribuído sensivelmente para o progresso local e regional.

A eficiência do ensino da UNIUBE pode ser atestada não apenas pelas
inúmeras carreiras de sucesso de seus ex-alunos, mas também pela grande
concorrência registrada em seus concursos vestibulares. Uma média de 6
mil candidatos, vindos de todas as regiões do País, principalmente de Minas,
Goiás e Distrito Federal, inscrevem-se a cada ano, em busca de vaga.

O exemplo dessa consagrada instituição, criada pelo espírito lúcido de
Mário Palmério, é lembrado em boa hora, quando, em nosso Estado e em
todo o Pais, discutem-se as transformações em curso na educação
brasileira, fruto da nova legislação. O que se pretende é um sistema de
ensino acessível a todos, que prime pela qualidade, formando as pessoas
tanto para o exercício profissional como para a prática da cidadania. Esse é
o caminho a ser seguido. Qualquer modelo de desenvolvimento estará
fadado ao insucesso se não estiver ancorado em um sólido investimento na
educação. Assim o demonstra a experiência dos países que conquistaram o
crescimento econômico e, junto com ele, a formação de uma mão-de-obra
qualificada, o domínio da tecnologia e a consciência política.

Ao comemorarmos o cinqüentenário da Universidade de Uberaba,
gostaríamos de congratular-nos com o Reitor Marcelo Palmério, os demais
membrosda diretoria, o como de professores e funcionários, os alunos,
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enfim, com toda a comunidade ligada à UNIUBE, por tudo o que ela tem
representado para o Triângulo Mineiro, assim como para todo o Estado de
Minas Gerais. Desejo sucesso a essa comunidade, que continue assim,
sempre crescendo, sempre ajudando no desenvolvimento deste Pais. Muito
obrigado. (- Palmas.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã,
dia 31, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.356197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

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

por objetivo declarar de utilidade pública o Coral da EMATER-MG, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma originária; cabe a este
órgão colegiado, agóra, deliberar sobre a matéria no 20 turno, conforme
prevêem as disposições regimentais.

Fundamentação
Constitui objetivo fundamental do Coral da EMATER-MG estimular a

prática da música coral e sua difusão no ambiente de trabalho, no Estado, no
Pais e no exterior. Para tanto, participa de encontros de corais, cursos,
intercâmbio de partituras e procura apoio logístico da Federação Mineira de
Corais, de instituições públicas e privadas para apresentações nacionais e
internacionais.

Dada a relevância do Coral para a divulgação da cultura musical,
reafirmamos que ele se faz merecedor do pretendido titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.358197

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.245197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ambrósio Pinto, visa a instituir o
Dia do Espírita no Estado de Minas Gerais.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Vem agora a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Espiritismo deve ser considerado religião, ciência e doutrina filosófica,

aspectos estes sistematizados por Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte
Léon Denizard Rivail. Essa doutrina se fundamenta na crença da
sobrevivência da alma e da existência de comunicação entre vivos e mortos
por meio da mediunidade.

Kardec era professor, formado em Medicina, mas não seguiu a profissão.
Sua preocupação de longos anos foi a unificação das crenças religiosas. Em
1854, ficou convencido, após começar a freqüentar sessões espíritas, de que
sua missão era fundar uma religião "verdadeiramente grande e digna do
Criador", conforme palavras suas. Passou a se dedicar exclusivamente ao
Espiritismo, tendo fundado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a
"Revista Espírita". Escreveu vários livros, entre os quais "O Livro dos
Espíritos", "O Livro dos Médiuns", "O Evangelho segundo o Espiritismo", "A
Gênese", "O Céu e o Inferno". O texto de seus livros foi obtido quase sempre
por médiuns, como Camille Flammarion, por exemplo.

A doutrina pregada por Kardec prepara o homem para uma vida
equilibrada, proporcionando-lhe novos horizontes no que diz respeito à
fraternidade universal, nos termos dos ensinamentos do Evangelho de
Jesus.

Minas Gerais sempre atuou de forma marcante no Espiritismo, com
destaque para os médiuns Eurípedes Barsanulpho, de Sacramento; Zé Arigó,
de Congonhas, e Chico Xavier, de Pedro Leopoldo.

A iniciativa do Deputado tem como objetivo prestar homenagem aos
espíritas, nome dado aos seguidores do Espiritismo, na data que melhor
representa a instituição da doutrina, o dia 18 de abril, dia do lançamento de
"O Livro dos Espíritos", em 1857. Lembramos que os espiritas são
merecedores de votos de louvor, pois desenvolvem um trabalho de
assistência social de grande importância, mais bem traduzido pelo nome de
caridade. Portanto, é justo acolher essa proposta, a exemplo do Estado de
São Paulo, que criou o Dia do Espírita com a Lei n°9.471, de 27112196.

Nosso parecer é favorável à sua aprovação, embasados também na
opinião dos pares nesta Casa, de outros credos religiosos, e no precedente
da existência de inúmeras datas religiosas consagradas ou oficializadas em
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nosso calendário, nos âmbitos federal e municipal.

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

1.245197 no 1 0 tumo, em sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 3116a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA, EM 4111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Santanna

Sumário: Comparecimento - Abertura - j3 Parte (Pequeno Expediente):
Atas - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.492 a 1.498197 -
Requerimentos n°5 2.394 e 2.395197 - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Marcos Helênio, Ibrahim Jacob, Adelmo Carneiro Leão, João
Leite, Raul Lima Neto e Miguel Martini - Questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" para a
continuação dos trabalhos - 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 -
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 - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna
- Gil Pereira - Gilmar Machado - 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
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Heiênio - Maria José F-Iaueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trôpia.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-secretário, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

ia Parte (Pequeno Expediente)
Atas

- 0 Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura das atas das três
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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° 1.492/97

Dá a denominação de Luiz Carlos Soares Martins à estrada que liga o
entroncamento da Rodovia MG-329, que liga a cidade de Ponte Nova à
cidade de Rio Casca, ao Município de Oratórios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. V - Fica denominada Rodovia Luiz Carlos Soares Martins a estrada

que liga o entroncamento da Rodovia MG-329 ao Município de Oratórios.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Luiz Carlos Soares Martins nasceu em Ponte Nova, em

13112117. Era filho de Custódio Martins da Silva e Maneta Soares Martins.
Casado com Maria da Conceição Gomes Martins, teve cinco filhos. Faleceu
na Usina Ana Florência, onde residia, em 23110193.

Juntamente com seu pai e seus irmãos, Hélio e Ary, foi fundador da Usina
da Jatiboca, onde, em 1939, começou sua vida como profissional da
indústria. Ocupou vários cargos, culminando com o de Diretor da Usina.

Teve participação decisiva na compra da Cia. Açucareira Vieira Martins
(Usina Ana Florência), onde também exerceu vários cargos, inclusive o de
Diretor-Presidente. Sob sua direção, a Usina atingiu em 1985-1986 sua
produção recorde: 826.550 sacas de 50kg.

Além de industrial, Luiz era vocacionado para a agropecuária. Era de sua
propriedade a Fazenda São Francisco e o Sítio Salgado, ambos localizados
na estrada Ponte Nova-Oratórios. Em 1982, comprou a Fazenda Laranjeiras
e o Sitio Canudos, fazendo retomar à família as terras que foram o berço dos
antepassados de sua esposa.

Em 1982, criou a Imobiliária Paraíso Ltda., por meio da qual colocou á
disposição da comunidade ponte-novense uma área de 105,58ha, dividida
em lotes, na saída de Ponte Nova/Rio Casca.

Em 1988, criou a tolding' Maria Martins, onde colocou todos os seus bens
pessoais.

Suas atividades de agricultor e pecuarista, que exercia de forma
independente, significavam um "flobby" que lhe causava especial prazer.
Todos os seus momentos livres eram dedicados a essas atividades,
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concentradas na Fazenda São Francisco. Essa predileção levou-o a
estabelecer vínculos muito fortes com a comunidade de Oratórios, que
sempre procurou prestigiar, colaborando no equacionamento de problemas
locais e procurando recrutar ali os seus colaboradores na fazenda.

- 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° 1.493197
Declara de utilidade pública a Cantina Santo Antônio - Creche de

Manhumirim, com sede no Município de Manhuniirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Cantina Santo Antônio -

Creche de Manhumilim, com sede no Município de Manhumirim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n°

8.058, de 2919181.
Sala das Reuniões, de outubro de 1997.
Jorge Hannas
Justificação: A Cantina Santo Antônio - Creche de Manhumirim é entidade

sem fins lucrativos e se encontra em pleno e regular funcionamento há mais
de dois anos. Tem sede e tom na cidade de Manhumirim, e seus Diretores
não percebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

A Cantina Santo Antônio já é entidade de utilidade pública estadual; está
apenas alterando sua razão social para Cantina Santo Antônio - Creche de
Manflumirim, conforme estatutos em anexo.

Seu objetivo é assistir crianças carentes na faixa etária de até 6 anos de
idade, em regime de semi-internato e externato, oferecendo-lhes
alimentação, curso pré-escolar, lazer e assistência à saúde, cumprindo,
assim, o que

propõe seu estatuto.
Em vista do exposto, somos pela declaração de utilidade pública da

referida 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°1.494/97
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica isento de multa por atraso na quitação das taxas de água e

luz o servidor público estadual que tiver seu pagamento postergado pelo
Governo do Estado.

Art. 20 -. Para efeito do artigo anterior, o servidor público comprovará ter
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recebido seu salário em data posterior à do vencimento das referidas taxas.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A presente proposição tem por objetivo reparar uma das

inúmeras conseqüências decorrentes da intenção do Governo do Estado de
escalonar o pagamento dos servidores públicos estaduais. Com efeito, o
atraso no recebimento dos salários traz como primeira conseqüência o
inadimpleniento do servidor, que, além de ficar sem meios de subsistência,
fica privado também das condições para quitar suas dívidas.

Assim, nada mais justo e razoável do que afastar a possibilidade de o
Governo Estadual, por meio da cobrança de multas, penalizar ainda mais os
servidores públicos por um estado de coisas que ele mesmo provocou.

São esses os motivos que me levam a apresentar o presente projeto de lei,
para o qual conto com o apoio dos nobres pares.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 1.495197
Dispõe sobre a exploração de loteria de números no Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A exploração, no Estado de Minas Gerais, da modalidade de

loteria numérica denominada jogo do bicho rege-se pelo disposto nesta lei,
observadas as exigências da legislação federal pertinente.

Art. 20 - Para a exploração do jogo do bicho, mediante autorização a ser
concedida pela Secretaria de Estado de Esportes, uma vez legalizada esta
modalidade de loteria numérica, o poder público estadual promoverá o
cadastramento dos interessados, observados os seguintes requisitos:

- ser pessoa física residente e domiciliada no Estado há pelo menos 5
(cinco) anos, contados da data de vigência desta lei;

II - demonstrar possuir experiência na exploração e no gerenciamento de
atividades no setor lotérico;

III - apresentar plano de atividades e investimentos, a ser aprovado pela
câmara de regulação a que se refere o art. 40 desta lei.

Parágrafo único - Constará, no mínimo, do plano de atividades a que se
refere o inciso III deste artigo, a indicação do número de pontos de venda, o
quantitativo de empregos gerados e os limites territoriais propostos para a
atuação.

Art. 30 - Não será permitida a superposição de áreas de atuação dos
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interessados autorizados, exceto no caso de prévio entendimento entre dois
ou mais interessados autorizados, comunicado ao poder público.

Parágrafo único - Desfeito o entendimento, mediante instrumento formal,
fica autorizada a atuação, na área, daquele que originalmente detiver a
autorização pública para nela atuar.

Art. 40 - Será criada uma câmara de regulação da atividade lotérica,
composta por 5 (cinco) representantes dos exploradores autorizados, 1 (um)
representante da Secretaria de Estado da Fazenda e 1 (um) representante da
Secretaria de Estado de Esportes, que a presidirá.

§ 1 0 - À câmara de regulação compete:
- determinar o percentual dos recursos arrecadados a serem destinados à

premiarão;
II - fiscalizar o pagamento das apostas e decidir, em grau de recurso,

quanto a eventuais divergências;
III - examinar o plano de atividades a que se refere o inciso III do art. 20 e

sobre ele emitir parecer;
IV - encaminhar à autoridade competente o mapeamento das áreas de

atuação já existentes;
V - comprovar o referendar as informações a que se refere o inciso II do

art. 2°;
VI - exercer outras atividades a serem definidas em regulamento.
§ 20 - Será cassada a autorização para exploração do jogo daquele que,

após parecer da câmara de regulação, assegurada ampla defesa,
comprovadamente fraudar os resultados de apuração ou deixar de efetuar os
pagamentos dos prêmios contratados.

Art. 50 - Do montante dos recursos brutos arrecadados em cada extração
será destinado à premiação um percentual não inferior a 30% (trinta por
cento) e ao poder público, na forma da lei, um percentual não inferior a 20%
(vinte por cento).

Parágrafo único - Dos recursos destinados ao poder público, 50%
(cinqüenta por cento) serão destinados, sob forma de transferência
obrigatória, ao município em que se desenvolve a atividades e o restante
integrará a receita de um fundo especifico destinado à promoção da
segurança pública, a ser criado em lei.

Ad. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A exploração da modalidade lotérica denominada jogo do
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bicho, ainda considerada contravenção penal, deverá ser regulamentada no
Estado, a partir da modificação da legislação federal. Na realidade, o
legislador não pode e não deve estar alheio aos costumes vigentes, pois eles
constituem a primeira e a mais importante fonte do direito.

O projeto de lei que ora apresentamos visa provocar amplo debate acerca
de uma questão que não pode ser ignorada. Durante a discussão, a
proposição deverá ser aprimorada, com a contribuição de representantes da
sociedade civil, do poder público e dos próprios parlamentares.

Dessa forma, contamos com a participação dos nobres pares nos debates
e na apresentação de sugestões visando ao aprimoramento da proposição
ora apresentada.

- 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°1.496/97
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com

sede no Município de Nepomuceno.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1997.
Ailton Vilela
Justificação: A Creche Menino Jesus é entidade sem fins lucrativos e tem

por finalidade a proteção e a assistência à criança carente, à família e à
gestante nas áreas de saúde, alimentação e educação, não fazendo
nenhuma discriminação dos assistidos.

Dessa forma, a entidade presta grande beneficio à comunidade carente da
cidade, o que a toma merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1,497197
Declara de utilidade pública o Estrela Esporte Clube, com sede no

Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Estrela Esporte Clube, com

sede no Município de Itaúna.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 3°-Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 4 de setembro de 1997.
Dilzon Meio
Justificação: O Estreia Esporte Clube é sociedade civil sem fins lucrativos,

de duração ilimitada, que tem por finalidade difundir o civismo e o esporte.
A referida instituição funciona regularmente e tem uma diretoria composta

por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá
proporcionar-lhe maiores condições para a dinamização de suas atividades e
a concretização de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares, nesta
Casa, para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.498/97
Declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no

Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com

sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1997.
Dilzon Meio
Justificação: O Guarani Esporte Clube é sociedade civil sem fins

lucrativos, de duração ilimitada, que tem por finalidade a difusão do civismo
e da cultura física, principalmente do futebol, podendo, ainda, realizar
reuniões e atividades de caráter social e cultural.

A instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por pessoas
idôneas, que não recebem nenhuma remuneração pelo exercício de seus
cargos.	 -

Reconhecê-la como de utilidade pública virá proporcionar-lhe maiores
condições para a dinamização de suas atividades e a concretização de todos
os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta
Casa â aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
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N° 2.394197, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulações com o Presidente da CEMIG pelo trabalho
que vem desenvolvendo à frente da empresa.

N° 2.395197, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento do trecho da Rodovia MG-760, que liga
o Município de Timóteo à BR-262. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

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

Deputados, público presente, imprensa, estamos aqui, na tribuna, para
comunicar algumas iniciativas da bancada, que serão necessárias, com
relação à saída do Procurador do INCRA, Dr. Ivan Barbosa, e ao pedido de
demissão do Dr. Meichior Meio.

Entretanto, agora, fomos surpreendidos com a demissão do Procurador,
que mostrou muita competência ao denunciar superfaturamento ou
supervalorização de terras no Brasil inteiro. A denúncia não foi apenas em
nível estadual. Ele denunciou as terras que estavam sendo supervalorizadas
e que seriam negociadas com o Governo. Aí, vem o Ministro da Reforma
Agrária, Raul Jungmann, e o demite. Como conseqüência, o
Superintendente do INCRA de Minas Gerais também deve pedir demissão
em dezembro. Isso é um retrocesso muito grande. Quem conhece o trabalho
do Melchior e do Dr. Ivan Barbosa sabe que a FETAEMG, o Movimento dos
Sem-Terras, os trabalhadores rurais e os pequenos produtores sofreram um
revés muito grande.

Achamos que ainda seja possível reverter essa situação, porque o que
prevaleceu foi a denúncia de um fazendeiro alegando que o Procurador
estava estimulando a invasão de uma fazenda que tinha sido declarada
improdutiva. Ou seja, a declaração de um fazendeiro fez com que o Ministro
da Reforma Agrária tomasse essa atitude impensada. Entendemos que seja
possível reverter essa situação, que ainda perdura, evitando a saída do
Superintendente do INCRA em Minas Gerais.

Gostaríamos também de convidar os nobres colegas que nos ouvem neste
Plenário ou em seus gabinetes para o encontro que será realizado aqui, por
uma deferência do Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, às
15h30min, com o Presidente de Honra do PT e candidato à Presidência da
República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos convidando a imprensa, os
Srs. Deputados e o público para o encontro, aqui, às 15h30min, no Salão
Nobre, para discutirmos sobre a conjuntura nacional e as melhores propostas
para reverter esse processo negativo de recessão que estamos vivendo.
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Gostaríamos também de manifestar a nossa solidariedade com os

funcionários da Casa, que estão apreensivos com a questão do
parcelamento dos seus salários, da mesma forma que o funcionário público
de maneira geral. Não sabemos, exatamente, a situação do Executivo, mas,
quanto ao Legislativo, entendemos que ainda seja possível se reverter a
resolução, pagando de uma só vez o funcionário da Casa. Está aí, portanto,
o nosso pedido. Esperamos apoio para ele.

Pedimos também o apoio dos senhores para o projeto do Deputado Durval
Ângelo, para que o Instituto de Criminalística tenha liberdade de ação e não
fique submetido à Secretaria da Segurança Pública. Que o projeto possa
tramitar na Casa e ser aprovado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado Ibraflim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no exercício

do mandato parlamentar, jamais abrimos mão da prerrogativa de
acompanhar e fiscalizar a atuação do Poder Executivo, por dizer ela respeito
ao interesse mais elevado do povo mineiro, que representamos nesta Casa.

Para bem cumprir essa missão a que nos propusemos, procuramos estar
sempre atentos às manifestações de nossos constituintes, cujo direito não
hesitamos em defender, mesmo por meio de criticas incisivas a nossos
govemantes. Não nos empenhamos, porém, em criticar gratuitamente, sem
apontar soluções. É exatamente isso o que iremos agora fazer, a propósito
da ação do Executivo mineiro em dois pontos específicos: a situação do
funcionalismo da CEMIG, após a semi-pilvatização da empresa, e dos
servidores do ensino da rede estadual.

Com referência ao primeiro tópico, temos em mãos correspondência que
nos enviou a Direção e Coordenadoria-Geral do SINDIELETRO - MG -,
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais,
documento que coloca a direção da CEMIG e os govemantes de nosso
Estado em posição, no mínimo, desconfortável.

Assim é que nos são relatadas modificações - introduzidas após a entrada
dos novos acionistas da empresa, atuais detentores de 33% de seu capital -
cujo teor é discutível. Em primeiro lugar, promoveu-se a reestruturação do
empreendimento, com o fito de classificar em separado os setores mais
lucrativos, visando à futura e total privatização. E óbvio que os funcionários,
antes integrados a uma organização una e líder em seu setor na América do
Sul, respondem agora a segmentos que lhes afetam a condição funcional e,
mais ainda, prejudicam os milhares de usuários da CEMIG em todo o Brasil.

Na esteira dessa verticalização às avessas, alteraram-se as normas
regimentais do fundo de pensão dos servidores, o Forluz, em detrimento de
seus participantes, com a argumentação de se estar corrigindo desequilíbrio
nas finanças da fundação. Paralelamente, instituiu-se o Plano de
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Desligamento Incentivado - PDI -, com condições desfavoráveis para os
optantes. Na verdade, essa opção assume ares compulsórios, já que se
exercem pressões de toda ordem sobre os funcionários para obter sua
adesão ao Plano, inclusive através de transferências de lotação sem prévio
aviso e sem direito a escolha.

É evidente que os servidores não aceitaram passivamente essas novas e
desfavoráveis medidas. Tentaram fazer-se entender com a direção da
empresa, a fim de evitar o esbulho de seus futuros direitos de aposentados e
pensionistas, bem como para obter melhores condições no caso de
desligamento. Com referência a este último aspecto, procuraram,
justamente, demonstrar à administração que o atual corpo de 14.500
profissionais qualificados é o maior patrimônio da organização. E mais,
fizeram ver que a meta de afastamento de 3 mil trabalhadores, proposta
pelos Diretores, é lesiva inclusive aos usuários do sistema energético. Todas
as tentativas de diálogo, porém, esbarraram em fria reação por parte da
diretoria.

A promoção, pelo Governo do Estado, da gradual privatização da CEMIG -
afinal, os conceitos "privatista" e neoliberal estão na ordem do dia - é
matéria suficientemente ampla para merecer um pronunciamento à parte. O
que pretendemos, neste momento, é chamar a atenção dos ocupantes do
Palácio da Uberdade, bem como de seus representantes na alta direção da
empresa, para que utilizem de maior critério nesse processo em que
insistem. Que cessem as injustas pressões sobre os trabalhadores da
organização e que - muito importante - seja modificada a legislação
pertinente, para garantir que ao seu Conselho de Administração não seja
facultado retalhar a estrutura do empreendimento em quantas partes quiser,
para facilitar esse seu trabalho de "merchandising". São duas medidas que
evitarão abusos contra os servidores, no primeiro caso, e impedirão que a
prodigalidade caracterize o manuseio do patrimônio do povo, no segundo.

O contexto em que se inserem os trabalhadores da rede estadual de
educação constitui a segunda parte desta nossa mensagem, cuja motivação,
no entanto, é a mesma: o descaso que se impõe àqueles que emprestam
sua colaboração ao Estado empregador.

As míseras condições a que tradicionalmente se sujeitam os professores,
sobretudo aqueles das escolas primárias e secundárias, espelham triste
realidade que não vem de hoje e que a atual administração só fez piorar. Já
não falemos da indigência salarial, que esta todos sobejamente conhecem,
mas abordemos as condições de trabalho, das quais temos eloqüente
testemunho em memorial que nos chega, assinado por um grupo de
docentes estaduais lotados na cidade de Juiz de Fora.

Com muita oportunidade, esses abnegados profissionais nos apontam a
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impropriedade em que incorre o Governo, ao gastar considerável parcela dos
recursos do Tesouro com propaganda auto-elogiosa. Observam que, em
1996, o Estado teria gasto recursos da ordem de R$5.000.000.000,00 sob a
rubrica "Diversos". Afinal, que "Diversos" são esses? Já com publicidade, o
dispêndio teria sido por volta de R$31.000.000,00. Essa publicidade tem sido
dirigida ao público através da mídia, quando o próprio Governador, algumas
vezes, faz declarações jactando-se do bom governo que empreende e das
muitas realizações que efetua.

Enquanto isso, notam nossos professores de Juiz de Fora, trabalham eles
em escolas em que falta material de todo tipo, apesar de o Estado nelas ter
instalado computadores de última geração, para o que, curiosamente, não
faltou dinheiro. As próprias despesas com água e energia elétrica, quer o
Estado eximir-se do seu pagamento. Pergunta-se, então: quem irá pagá-las?
Os docentes, com seus vencimentos ínfimos? Ou os alunos, provenientes,
em sua maioria, de lares abaixo da linha da pobreza?

Terminam os mestres de Juiz de Fora lembrando que só querem ser
tratados pelo empregador com respeito, justiça e dignidade. Pois está ai o
ceme da questão: no dia em que nossos governantes se pautarem
exclusivamente por esses três sagrados princípios, em que não permitirem
seja esbulhado o patrimônio público, em que respeitarem os direitos do
trabalhador que com ele colabora, em que utilizarem com critério e
oportunidade os recursos financeiros que lhes chegam do povo, em que
abdicarem da autopromoção e de imediatistas impulsos eleitoreiros, nesse
dia, então, estarão sendo atendidos todos esses governados que padecem
com a incúria oficial, dos quais os serventuários da CEMIG e da rede
educacional são os melhores exemplos. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

tratar aqui e aprofundar um pouco mais as reflexões do nosso Líder,
Deputado Marcos Helênio, em relação à demissão do Procurador Regional
do INCRA em Minas Gerais, Dr. Ivan Barbosa. Quero, inicialmente,
manifestar a minha surpresa em relação à sua demissão, considerando que
o Governo Federal e o Governo de Minas Gerais têm sempre se colocado
numa postura de defesa da moralidade pública e do combate à corrupção.
Esse tem sido o tom do discurso do Governo. E nos parece que a demissão
do Or. Ivan Barbosa está ligada às graves denúncias que ele fez do
superfaturamento das desapropriações estabelecidas pelo INCRA, no Brasil.

Quero destacar aqui a matéria de alta qualidade apresentada pelo "Estado
de Minas" do dia 2/11197, em que foram colocados em evidência alguns
dados de que esta Casa precisa tomar conhecimento. Entendo que as
manifestações do Governo de Minas não podem ser apenas manifestações
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tímidas. Sei, por fontes verdadeiras, que houve algum movimento do
Governo de Minas para preservar o Dr. Ivan Barbosa; no entanto, isso não
foi suficiente. Gostaria de saber se o Governo de Minas está realmente
empenhado na questão da reforma agrária e da atenção aos milhares de
brasileiros e mineiros que necessitam desse processo para garantir o seu
posto de trabalho e o desenvolvimento deste Estado.

O Dr. Ivan foi demitido, e, segundo informações que tenho, o estopim da
demissão teria sido o laudo que ele emitiu em relação à propriedade do Sr.
Samir Gilbran, lá no Pontal do Triângulo, em Santa Vitória, e a acusação de
que teria estimulado a invasão daquela área. Quero chamar a atenção dos
nobres colegas para o fato de que a área vistoriada pelo INCRA foi
declarada improdutiva. E toda área improdutiva, que não cumpre sua função
social, é passível de desapropriação e imissâo imediata na posse pelo
INCRA. Portanto, se foi caracterizada como área improdutiva, ela já não
mais pertencia aos proprietários originais e, no nosso entendimento, deveria
pertencer ao INCRA. E se, eventualmente, a partir desse laudo, houve
alguma ocupação, o conflito deveria ser estabelecido com o INCRA, e não,
com o proprietário original.

Portanto, não se justifica essa reação do Governo Federal em relação às
eventuais denúncias de que o Procurador Regional do INCRA em Minas
Gerais estaria de alguma forma estimulando a invasão de terras. Na
realidade, todos nós que acompanhamos de perto as ações do Dr. Ivan
Barbosa podemos testemunhar que a sua ação tem sido competente e
comprometida com o princípio da reforma agrária. Na qualidade de professor
formado nessa área, os seus laudos e a sua intervenção têm contribuído de
maneira significativa para assegurar aos trabalhadores rurais sem terra a
terra necessária para o assentamento. Mas o que nos preocupa é que a ação
dos latifundiários possa estar sendo tão poderosa, junto ao Governo Federal,
que provoque a demissão de quem trabalha pela reforma agrária, de quem é
sério e competente na defesa desta. O que nos preocupa mais é que a
intervenção do Dr. Ivan Barbosa foi exatamente no sentido de atingir, no
coração, a estrutura mafiosa de corrupção que existe no campo da
apropriação dos recursos públicos, na lógica das desapropriações
milionárias.

Quero chamar a atenção para pelo menos dois dados concretos, que foram
citados nessa entrevista publicada pelo "Estado de Minas" de domingo.
Primeiro, no Estado de Tocantins, há uma área que tem 70% de sua
superfície cobertos de água e que estaria sendo desapropriada por um valor
superior a R$200.000.000,00. E o mais grave: R$135.000.000,00 já estão
depositados, à disposição dos proprietários originais.

Segundo os laudos técnicos mais recentes, essa avaliação está
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extremamente acima do valor real da propriedade. Tanto que a proposta é a
devolução da área aos donos originários e a recuperação dos recursos
federais, que poderão ser utilizados nas políticas sociais, inclusive na
desapropriação de áreas que possam servir ao interesse verdadeiro da
reforma agrária. Não posso entender que seja avaliada e vendida ao
Governo por um valor acima de R$200.000.000,00 uma área com 70% de
sua superficie cobertos por água durante todo o ano.

Existe um outro dado mais estarrecedor, que nos coloca numa situação de
profunda preocupação. Um governo comprometido com a ética, com a
moral, com a probidade administrativa jamais poderia ameaçar e demitir o
homem que veio trazer a público a gravidade dessa situação.

Esse dado é o seguinte: no Estado de São Paulo, a perícia mostra que o
valor da Fazenda Reunidas deveria ser em tomo de R$25.000.000,00.
Sabem por quanto essas terras estão sendo desapropriadas? Por 20
CARDIOMINAS, por R$800.000.000,00. Srs. Deputados, essa quantia
representa 35 vezes o valor real da fazenda.

O Governo, diante desses fatos - dos quais o Ministro da Reforma Agrária
e o Presidente do INCRA tomaram conhecimento, recentemente -, tomou
que atitude? Ao invés de ir fundo para apurar as responsabilidades, de fazer
com que os recursos sejam adequadamente utilizados, foi atingir a quem?
Não foi aos latifundiários, não foi â estrutura que mantém esses interesses
de expropriar o Estado e de ferir de morte a reforma agrária. Quem foi
atingido na alma e no coração foi o Dr. Ivan Barbosa, que fez as denúncias
desses fatos que estão acontecendo no Pais. Qual é o nível de
responsabilidade e de compromisso do Governo com as palavras que usa
para se comunicar com o povo?

O que estou discutindo aqui não é de nossa responsabilidade, não é
indicação nossa. Estamos dando o testemunho de que reconhecemos no
Governo a existência de pessoas valorosas, comprometidas, importantes e
capacitadas. Não estamos discutindo aqui quem deve estar ou não incluído
no Governo Fernando Henrique Cardoso, quem deve estar ou não no
INCRA. Estamos tratando, para reflexão da Assembléia hegislativa do
Estado de Minas Gerais, do que significa no momento a demissão de pessoa
com essas qualidades e com esse compromisso em relação á reforma
agrária, diante das denúncias que foram feitas. São R$800.000.000,00 em
relação a R$25.000.000,00, 35 vezes mais. São R$200.000.000,00 por uma
área coberta por água. A corrupção continua. E o que podemos ver é as
pessoas que fazem a denúncia serem atingidas. Continua acontecendo a
ação contra aqueles que tentam mudar a realidade histórica deste Pais.
Quero apelar a todos os Deputados desta Assembléia Legislativa para que
sejam chamados aqui representantes do INCRA a fim de que possamos
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obter informações e nos aprofundar na avaliação, na reflexão sobre como o
INCRA está funcionando neste País. Quem tem responsabilidade com a
reforma agrária e quem, eventualmente, em nível de governo, tem a
irresponsabilidade de manter a estrutura que está aí ou de sustentar urna
estrutura mafiosa e corrupta que contraria os interesses da Nação?

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que tem acompanhado com muita seriedade o trabalho de política
agrária em Minas Gerais, eu gostaria de manifestar também o prejuízo que
Minas Gerais vai sofrer com a criação da Comissão de Reforma Agrária -
CORA. Que a Comissão dê um passo à frente, em nível de Minas Gerais,
num trabalho junto ao INCRA. É um trabalho que estava sendo desenvolvido
por uma equipe que procurava evitar conflitos, tentando buscar possíveis
áreas que resolveriam esses problemas maiores. Agora, sofrerá esse revés.
Entendo que temos que fazer um manifesto muito grande para inverter essa
situação e comunicar ao Ministro Raul Jungmann que ele foi enganado nas
informações e que o INCRA perderia um Superintendente, Melchior Meio,
que sairia em dezembro, e esse Procurador, que é uma das pessoas mais
credenciadas e urna referência em nível de Brasil. Portanto, ainda é tempo
de inverter essa situação, Sr. Deputado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço ao Deputado Marcos
Helênio. Quero apenas dar mais uma informação. Os dados que tenho são
de que o Ministro Raul Jungmann e o Presidente do INCRA, Mílton
Seligman, têm conhecimento pleno de todas essas informações que estamos
passando aqui, de toda a estrutura do INCRA, de toda a estrutura burocrática
que entrava os processos de reforma agrária. Têm conhecimento, ainda, da
estrutura de poder montada com a finalidade de superfaturar essas áreas
que estão sendo desapropriadas. Se a demissão do Dr. Ivan Barbosa ocorre
neste momento, ocorre não por desconhecimento dos representantes do
INCRA, do Ministro da Reforma Agrária. O lamentável é estarmos diante de
um fato dessa dimensão. Os responsáveis pela política fundiária, pela
política agrária, pela reforma agrária no País têm conhecimento dessa
realidade. A minha esperança é que possam levantar-se todas as pessoas
comprometidas com a ética, com a moralidade, com a defesa da justiça
neste País e fazer valer os princípios da justiça, da moralidade, da
probidade, senão o que vamos ver é, cada vez mais, um discurso apartado
da prática, um Governo que, quando discursa, se dirige para a moralidade,
para a ética, para o bem de todos, mas quando faz, faz servindo aos
interesses de poucos, de poderosos grupos econômicos, inclusive
sustentando a estrutura de corrupção, que permanece, que sobrevive já há
muito tempo neste País.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deptuado João Leite.
• Deputado João Leite - Desde que a CPI formada nesta Casa para

investigar as irregularidades no sistema penitenciário e carcerário do Estado
entregou seu relatório final, os Deputados que com ela estiveram
diretamente envolvidos, durante mais de quatro meses, têm tido especial
interesse em acompanhar as providências que têm sido tomadas de acordo
com as diversas sugestões apresentadas.

Como Presidente dessa Comissão, tenho a satisfação de ver
encaminhados e em tramitação na Assembléia, com o apoio dos colegas,
vários projetos de lei elaborados pela CPI, com a intenção de dar os
primeiros e necessários passos na direção da transformação de um sistema
que se encontra falido e distante da função para o qual foi criado. Tramitam
nesta Casa projetos como o que prevê o aumento do número de Defensores
Públicos do Estado, o que transforma a Secretaria da Justiça em Secretaria
de Direitos Humanos e o que dá autonomia à Perícia Oficial.

Esses projetos foram elaborados após diversas discussões democráticas e
refletem mais que uma conclusão a que pudemos chegar como
investigadores do sistema penitenciário e carcerário durante esse tempo,
encontrando consonância nas reivindicações de diversos setores envolvidos.
Recebi um fax de Rosângela Monteiro, Presidente da Associação Brasileira
de Criminalística, que representa os Peritos Criminais de todo o Brasil, a
propósito do projeto que prevê a autonomia da Perícia Oficial do Estado.
Segundo ela, a sua aprovação representará "um marco histórico no
aperfeiçoamento daquelas instituições periciais de Minas Gerais, que
repercutirá em todo o País, dada a importância deste Estado no contexto da
Federação". Enfatizou, ainda, que a proposta de criação da Coordenadoria-
Geral de Perícia Oficial tem apoio irrestrito da Associação, bem como de
inúmeros outros segmentos da sociedade civil, tais como a OAB, o Ministério
Público, a Anistia Internacional, a Magistratura, a Igreja, as comissões de
Direitos Humanos da Câmara Federal, Assembléias Legislativas Estaduais e
o próprio Governo Federal, através do Programa Nacional de Direitos
Humanos.	 -

Vemos, portanto, que parte das medidas que dependem de legislação já
estão devidamente encaminhadas, e continuo contando com o
imprescindível apoio dos colegas à sua aprovação.

Por outro lado, soubemos que o Ministério Público também tem levado à
frente as medidas propostas pelo relatório final do Deputado Ivair Nogueira,
as quais são da competência do Ministério Público. Há quatro dias, esse
órgão protocolou denúncia contra oito policiais lotados no DEOESP por
abuso de poder, tortura e outros crimes, de acordo com o que foi constatado
pela CPI. Foram eles os Delegados Antônio João dos Reis e Marcos Antônio
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Abreu Chedid; o Detetive Roberto Sobrinho; os funcionários públicos Márcio
Lucilio da Silva, vulgo "Paraíba"; José Paulo da Silveira Chaves, vulgo
"Rick"; Wanderson Gomes da Silva, vulgo Papa"; Wainer Lopes Pereira,
vulgo "Waner' Gados Roberto Barbosa, vulgo "Índio", e o estudante de
Medicina e carcereiro Fábio Marques Bandeira, vulgo "Dr. Araponga".

Na denúncia, assinada pelos competentes Promotores de Justiça Antônio
Aurélio Santos, Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Mariano Guimarães e
José Fernando Marreiros Sambando, está claro que as vítimas de violentas
torturas e constrangimentos, que deram origem a esta denúncia através de
seu testemunho, eram condenadas na forma da lei, o que não justificaria as
arbitrariedades e a violência, já que, em nossa Justiça, não estão previstos
tais tipos de castigos como punição por crimes cometidos; muito pelo
contrário, a tortura, o tratamento desumano ou degradante são
explicitamente condenados pela Constituição Federal.

De alguma torna, nós nos sentimos ainda mais indignados quando essa
violência atinge inocentes, cidadãos dignos e pacatos, a título de
"investigação" ou simples exacerbação de poder, a exemplo dos vários
casos que foram denunciados à CPI. Mas, se tantas vezes ouvimos na CPI,
a título de justificativa para as desumanas arbitrariedades, que "tratava-se de
bandidos", paradoxalmente recebemos denúncias de que outros bandidos
chegavam a ser "privilegiados" no tratamento dentro do DEOESP por
aqueles que se transformavam em algozes segundo critérios bem
particulares. Soubemos, por exemplo, que o éx-policial Carlos Eduardo dos
Reis "entrava e saía quando bem queria" daquela unidade; o traficante Luiz
Fernando da Costa, vulgo "Beira-Mar", faria uso até de celular, sauna e
uísque no local; o ex-Prefeito de Mariana João Ramos tinha seus privilégios,
e o traficante Flávio da Cunha Figueiredo, que seria ligado ao Delegado
João Reis, era apontado como intermediador de várias fugas, facilitadas
mediante propinas.

O papel da policia é investigar, e não guardar presos condenados. Para
nós, que participamos intensa e diretamente dos trabalhos da CPI, ficou
claro que um dos principais problemas que afeta, com graves
conseqüências, o sistema penitenciário e carcerário é o tato de a policia
estar cuidando de presos, desviando-se de suas importantes funções de
prevenir, investigar e solucionar os crimes. Qualquer "eficiência" pode ser
questionada quando toda a força policial não está concentrada nestas
funções e os métodos investigativos utilizados são tão passíveis de erros.

O crime ocorrido há poucos dias em Governador Valadares nos deixou,
mais uma vez, consternados diante da barbárie e brutalidade impingidas de
uma só vez à vítima - Danielie Mazzarello -, à sua família e a toda a
sociedade. Acredito que, muitas vezes, esse tipo de crime poderia ser
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evitado com a presença dos policiais nas ruas, investigando e prevenindo.
Gostaríamos, também, de falar sobre a situação que está sendo vivida em

ltaúna. Para nós, ltaúna é um modelo de como a comunidade e a sociedade
podem participar das questões de segurança pública. O próprio Deputado
Ramalho buscou, junto ao Estado, recursos para a construção do Centro de
Reintegração daquela cidade, modelo para todo o País; 97% dos internos
recuperam-se. ltaúna dá outros exemplos. Enquanto o Estado gasta
R$600,00 por mês com cada preso, em outras unidades prisionais, os presos
do Centro de Reintegração têm um custo mensal de R$230,00. Na verdade,
esse valor hoje não passa de R$40,00, porque a Secretaria da Segurança
Pública cortou a verba destinada à alimentação dos presos, em uma
verdadeira afronta à cidade, que tem participado ativamente dos trabalhos
no Centro de Reintegração, administrando-o e cuidando dele. A parte do
Estado seria participar com a alimentação, que está cortada. Lamentamos,
pois ltaúna é um exemplo para todos nós, o que a Secretaria da Segurança
Pública teima em não reconhecer. Enquanto vemos o restante do Estado
apresentando um índice de reincidência no crime de 85%, vemos o sistema
prisional de ltaúna com fuga zero, com recuperação e a alimentação sendo
cortada.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria, Deputado João Leite,
de demonstrar a importância desse seu pronunciamento na Assembléia,
porque estamos vendo que as decisões da CPI estão tendo eco em vários
setores da sociedade, como no Ministério Público, que entrou com queixa-
crime contra esses marginais travestidos de policiais.

E bom que se diga que estamos recebendo muitas denúncias de violações
de direitos humanos. Depois da CPI, isso se deve à impunidade, porque o
único Poder que não tomou essas providências foi o Governador do Estado,
que não acatou a decisão da CPI de afastar policiais envolvidos com tortura.
E lamentável, e vimos nesse caso de ltaúna: ou o Governador demite esses
dois Secretários - que não vou dizer que cuidam, mas são relaxados em
relação ao sistema prisional - ou continuaremos tendo arbitrariedades como
essas.	 -

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Durval Angelo; tive
oportunidade de conversar com os Promotores, e não existem apenas essas
nove denúncias, outros policiais serão denunciados a partir do relatório final
da CPI.

Mas não podemos deixar de mencionar que a polícia tem exemplos de
eficiência, utilizando métodos de investigação científicos na elucidação de
crimes de grande repercussão, o que reanima nossa esperança, como a
investigação do atentado contra o Prefeito de Betim, Jésus Lima, ocorrido há
dois meses, coordenada pelo competente Delegado Otto Teixeira Filho. Em
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encontro que, como representantes da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, eu e o Deputado Ivair Nogueira tivemos ontem com o
Delegado Oito Teixeira, soubemos que o inquérito brevemente será
concluído, com indiciamento do autor intelectual do crime.

Não temos dúvida de que uma polícia preventiva, nas ruas, investigando, e
criminosos sendo punidos pela Justiça, com suas ações desestimuladas
através da reeducação e sem possibilidade de fuga, teremos significativa
melhora em nosso sistema de segurança.

Quero parabenizar o Governador Eduardo Azeredo por ter sancionado a
criação da Ouvidoria de Polícia no Estado, que funcionará como um canal da
população junto ao Executivo no combate à violência e outras
arbitrariedades policiais. Novamente, Minas Gerais dá exemplo de
democracia, com a criação dessa Ouvidoria, já que se trata do segundo
Estado a instituir esse órgão, seguindo sugestão do Programa Nacional de
Direitos Humanos.

Mas queremos, ainda, insistir para que outras medidas fundamentais sejam
tomadas como as que permitiriam a transferência da Casa de Detenção
Dutra Ladeira, que hoje abriga 700 presos em Ribeirão das Neves, da
Cadeia Pública de Uberlândia e do Presídio Santa Terezinha para a
Secretaria da Justiça. Para que essa medida seja tomada, é necessário que
o Governo crie uma comissão que será responsável por esse processo de
transferência, que deverá ocorrer no prazo máximo de dois anos após a
formação dessa comissão.

Quero pedir o apoio dos colegas à aprovação do Projeto de Lei n°
1.392197, que se encontra na Comissão de Justiça, com o relatório do
Deputado Antônio Júlio; o projeto dispõe sobre o número de Defensores
Públicos do Estado. Temos, hoje, 95% da população carcerária, em Minas
Gerais, absolutamente pobre, sem condições de defesa. E fundamental que
o Estado crie Defensoria Pública para atender essa população, hoje
abandonada. Alguns presos chegam a aguardar dois anos para ser liberados,
a exemplo de, pelo menos, cinco que conhecemos no Palmital e que não
deveriam estar presos. Não temos Defensores Públicos -em número
suficiente para atender essa demanda. Por isso, pedimos o apoio dos
Deputados à aprovação desse projeto tão importante.

Quero, ainda, Sr. Presidente, aproveitar esta oportunidade para me
solidarizar com o Procurador Regional do INCRA, Dr. Ivan Barbosa, e com O
Superintendente do órgão, Dr. Melchior Mello, que, até o momento, têm
conduzido de forma sábia, responsável e eficiente, juntamente com o Dr.
James Ladeia e o Secretário João Batista dos Mares Guia, o processo da
reforma agrária no Estado de Minas Gerais, enfatizado nas mediações.
Fazemos parte da equipe que cuida da aceleração da reforma agrária em
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Minas Gerais e sabemos quanto têm sido importantes as decisões baseadas
nas mediações, evitando conflitos e violência desnecessária. Parabenizo,
ainda, o Procurador Ivan Barbosa por sua coragem para denunciar a
existência de uma indústria de indenizações milionárias em tomo das
desapropriações de terras para a reforma agrária, que tem como base uma
Justiça morosa, que permite a formação de juros compensatórios e a ação
oportunista de advogados.

Amanhã, estaremos colocando em votação, na Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, uma moção de repúdio dirigida ao Ministro da
Reforma Agrária, Raul .Jungman, contra a demissão do Procurador Regional
do INCRA. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Exmos. Srs. membros da Mesa, Exmos. Srs. Deputados, minhas
senhoras, meus senhores, esta Casa está de parabéns. E é tão bom quando
nos sentimos felizes e honrados de participar desse corpo. O Poder
Legislativo tem sido incompreendido, talvez até pela maioria do povo
brasileiro, talvez em razão da generalização de algumas atitudes maldosas,
corruptas de membros desse corpo. Na verdade, nós sabemos que toda
instituição, seja ela cristã, como no caso da Igreja de Jesus Cristo, ou seja
ela uma instituição política, como no caso da Assembléia, ou militar, ou
judiciária, todas elas desejam ver nos seus membros atitudes que honrem o
conjunto todo. E nós estamos caminhando, estamos procurando desenvolver
o pensamento e exercer nossa vocação com o devido cuidado, a devida
severidade, mas também com a misericórdia que a sociedade exige deste
colegiado que é o Poder Legislativo. Nesta tarde, esta Casa dá o exemplo
pelo que 52 Deputados assinaram, e outros não assinaram porque não
tivemos tempo de procurá-los, mas, pelo visto, há unanimidade nesta Casa
para que se instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar
a poluição e a corrupção oriunda dos garimpos no nosso Estado. Na semana
passada, uma vasta matéria foi publicada no jornal "Estado de Minas",
honrado porterum corajoso e competente cidadão jornalista que destrinchou
o pronunciamento de nosso companheiro Miguel Martini. Ele, desta Casa,
denunciou ou apontou os caminhos do submundo, os caminhos tortos e
depravados do garimpo em nosso Estado. Na condição ainda de Presidente
da Comissão de Meio Ambiente, li aquela matéria e fiquei evidentemente
estupefato com o desastre ecológico causado pelos garimpos do Brasil, sem
que haja nenhuma medida para conter essa destruição. O próprio jornalista
telefonou, e o jornal "Estado de Minas" colaborou, de forma decisiva, para
que esta Casa fosse informada. Eu também estava desinformado, e tantas
vezes não cumprimos cabalmente nosso ministério ou erramos por
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desconhecer a verdade. Mas a partir do momento em que esta Casa tomou
conhecimento da matéria, surgiu no coração de cada Deputado - e percebi
isso quando colhi as assinaturas - uma urgente necessidade de se apurarem
os fatos notificados, que, Srs. Deputados, são todos verossímeis.

Aqueles que sobrevoam as margens de nossos rios e que, muitas vezes,
são sensíveis, ou homens de sentimentos temos, chegam a chorar ao ver a
terra cilada por Deus. Nela os rios, que são vivos, os animais, a fauna, a
ictiofauna, que por Deus foram criados para viver em harmonia com o
homem, estão sendo totalmente destruidos. Não só os animais, mas também
a terra e, conseqüentemente, a paz do homem e o homem, pela corrida, pelo
desespero do lucro imediato. Aliás, um grande político chamado João
Evangelista já falou no passado que "um cavalo amarelo devastaria a terra
inteira", referindo-se à ganância do homem pelo dinheiro, ao ponto de tomar-
se cego, desprezar a si próprio, ao semelhante e ao meio no qual vive.

E necessária uma tomada de posição imediata por parte das autoridades
responsáveis e a apuração nesta Casa, porque esta é a vocação desta Casa
também, fiscalizar as ações do povo de nosso Estado, do Executivo e de
todas as autoridades, porque aqui somos colocados por Deus para
representar o povo, para proporcionar o bem-estar ao povo. Para que isso
aconteça, temos de fazer primeiro uma assepsia nesse povo. A assepsia
começa pelo cuidado que devemos ter com aquilo que - dizem alguns - é
nossa irmã, como a irmã terra, como os animais. Houve um homem
chamado Francisco de Assis - e existe um filme chamado "Irmão Sol, Irmã
Lua" - que compreendeu que viver em harmonia com a criação traz mais
progresso, felicidade e prosperidade, porque a natureza é viva, a terra é um
organismo vivo, que não somente retribui, não somente vinga, mas parece
agradecer àqueles que cuidam dela.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesses 3 minutos que me restam, eu
queria mostrar a coerência da verdade. Salomão, o mais sábio rei e político
que a história registra, pelos seus feitos, pela sua palavra, pelos seus
decretos e pelas leis que criou, escreveu, certa feita, que a justiça exalta as
nações, mas a corrupção é a vergonha dos povos, é a poluição dos povos.
Vede que a vergonha, a corrupção e a poluição correm juntas, como se
fossem elementos de um mesmo corpo, como se fossem propriedades de
um mesmo elemento. Se você chega a um pais e observa que os rios são
sujos, que os esgotos são jogados nos rios, que suas próprias estatais são as
primeiras a dar o exemplo e ainda vê o descaso para com a natureza, as
árvores, os pássaros, você pode dizer claramente: esse povo é um povo
corrompido.

Infelizmente, essa é uma verdade já dita, não por este Deputado, mas por
um pregador do passado, chamado Pe. Antônio Vieira, que escreveu uma
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das mais vigorosas mensagens, a conjugação do verbo roubar. Certa feita,
São Francisco Xavier foi mandado à índia para analisar a situação do caráter
do povo daquele pais, a fim de fazer comércio com Portugal. Depois que
aquele estadista - santo, porque era cristão, temente a Deus - examinou a
situação e chegou à terra, respondeu a seu rei, em poucas palavras, e em
poucas palavras disse tudo: "Neste país se conjuga o verbo roubar e o verbo
corromper em todos os sentidos." Essa análise foi imediata, ao deparar com
o descaso e a sujeira, que retratavam, na verdade, o comportamento do
povo naquela época.

Srs. Deputados, como nossos rios estão sujos, também sujas estão as
ações de muitos envolvidos com o garimpo no País. E aqui me permito
defender uma categoria de trabalhadores, agora na condição do PT. Esta é a
classe dos garimpeiros, oprimidos, vivendo no escuro, no subsolo, que são
explorados por donos de garimpo. Prestem atenção, Srs. Deputados, se as
gemas que saem de nosso Estado, se o ouro que sai de nosso Estado não
saísse de maneira contrabandeada, ilegal, poderíamos pagar a dívida
externa do País inteiro em menos de um ano. E o Estado alega que está
sem dinheiro. Em Nova Era, o cristal é extraído com o suor, o cansaço e o
sangue de garimpeiros e vendido a R$0,80 o quilo, vai para Nova Delhi,
onde é bombardeado e transformado em alexandrita, para beneficiar uma
máfia que explora nosso País e faz com que do meio da sociedade surja um
elemento corrompido, um elemento cheio de escória, que é o corrupto. Esta
Casa está de parabéns. Os Srs. Deputados estão de parabéns. E nós temos
convicção absoluta de que esta Casa não medirá esforços para contribuir no
sentido de acabar com a poluição e que Minas Gerais, pela vocação de
Estado que toma, em primeiro lugar, as posições importantes, o Estado da
Inconfidência, seja o primeiro Estado a dar o grito para acabar com a
poluição e a corrupção. A justiça exalta o povo, mas a corrupção é a
vergonha e a poluição de uma nação. Parabéns, Srs. Deputados, parabéns,
Sr. Presidente. Temos a convicção absoluta do apoio, da solidariedade, do
empenho de cada parlamentar para que nosso povo fique livre da poluição e
da corrupção, e, conseqüentemente, o Brasil seja abençoado pela atitude, do
povo de Minas Gerais, mais uma vez. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

galerias, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer algo que minha consciência
exige, embora pareça contraditório.

Quero fazer um registro, uma correção de um pronunciamento meu da
semana passada, quarta-feira, quando fui aparteado pelo Deputado Gilmar
Machado. A minha consciência incomodou-me, porque, naquele momento,
no afã de querercompletar o meu discurso e tendo dois parlamentares me
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aparteando, não tive o tempo suficiente para fazer essa correção. Hoje quem
fazê-lo e reafirmar uma posição nossa, para que fique muito clara.

Senhores, no meu pronunciamento da semana passada, posicionando-me
absolutamente contra a lei do aborto, talvez tenha deixado dúvidas na minha
resposta ao aparte do Deputado Gilmar Machado. Ele me apresentou a
hipótese de uma mãe, já com vários filhos menores, na circunstância de ter
que levar em frente mais um embaraço, à custa de perder a vida, segundo o
diagnóstico médico, deixando na orfandade todos os filhos.

O Deputado Gilmar Machado disse claramente que, nessa circunstância,
era a favor do aborto.

Eu não fiquei satisfeito com a minha resposta, Deputado Gilmar Machado,
mas, lamentavelmente, o tempo se esgotou e não tive tempo de me explicar
suficientemente. Sinto que deixei dúvidas, e até talvez tenha desconcertado
mais de uma pessoa, por ter caído numa aparente contradição. Por isso,
quero ratificar meu posicionamento com meridiana clareza, nesta
oportunidade.

Aborto! Senhores, sob hipótese nenhuma! Não concordamos. Na pior das
hipóteses, a opção profissional médica teria que ser em favor do mais frágil,
ou seja, em favor do feto indefeso, porque, nesse caso, cobra relevância ou
predominância a vida do ser indefeso e inocente.

O que foge à competência profissional e humana cabe exclusivamente a
Deus decidir, porque Ele é o único dono da vida, que é dom absoluto de
Deus. Só a Deus cabe resolver essa situação e a mais ninguém.

Aborto! Sob hipótese nenhuma! Senhores! Acreditamos que as leis dos
homens nunca podem contrariar um princípio divino, a lei divina.

Há uma tentativa na sociedade de substituir por decisões humanas as
decisões que compete somente a Deus tomar. Queremos, então, dizer que o
aborto, apesar de estar na lei, sem lhe imputar como crime, continua sendo
crime. E que mesmo o art. 128 do Código Penal já foi cassado pelo art. 5 0 da
Constituição Federal, quando garante o direito à vida desde a concepção.

Mas voltamos a alertar para a artimanha desse projeto, dessa proposta de
emenda à Constituição que está para ser aprovada. No dia 25de novembro
estaremos no Congresso Nacional, mobilizando o Brasil inteiro, católicos,
evangélicos, todas as denominações, para dizermos "não" a esse absurdo.

Querem legalizar o aborto através de uma lei enganosa, que diz que basta
o médico atestar que há risco de vida e este fica autorizado ou que apenas o
registro de estupro na delegacia autoriza o médico a fazê-lo. E pior: o SUS,
que não é capaz de proporcionar um atendimento de qualidade, estaria
obrigado a praticar esse absurdo.

Portanto, somos absolutamente contra qualquer tipo de aborto. Se deixou
dúvida o meu posicionamento, deixo-o aqui claro: em hipótese nenhuma o
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aborto é permitido. Só a Deus cabe decidir aquilo que o homem e a ciência
não conseguem resolver. O ser humano, através de uma lei, não pode
autorizá-lo, principalmente porque ela pode ser distorcida na sua aplicação.
Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos entrar agora na fase

de votação de matérias extremamente importantes. Como V. Exa. pode
verificar, de plano, a inexistência de "quorum", solicitamos o encerramento
da reunião.

O Deputado Raul Lima Neto - Vamos entrar na fase de votação de
matérias importantes. Portanto, gostaria que se fizesse a recomposição de
"quorum, inclusive porque temos um requerimento importante nesta Casa.
Assim, apelo para o bom-senso de nossos companheiros, mesmo sabendo
que S. Exa. o Governador do Estado precisa vir mais aqui. Quem pede é um
membro desta Casa: votemos o requerimento assinado por 52 Deputados
que está em poder da Mesa.

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Santanna) - E regimental. A
Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 5, 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 pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR	 -

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de outubro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Militão, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade e João Leite,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Militão, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na ordem do
dia. Esgotada a matéria destinada à ? Parte da reunião, a Presidência passa
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à 1 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Ambrósio Pinto para proceder à leitura de requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicita sejam convidados os Srs. Newton Sales Borges,
Presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Bebidas -
ABRADIBE -, e Stael Christian Riani, Inspetora Regional do Ministério da
Justiça em Minas Gerais, para prestarem esclarecimentos a esta Comissão
sobre a distribuição de bebidas. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário da Assembléia. Nos termos do art. 44, parágrafo
único, do Regimento Interno, o Deputado José Militão passa a Presidência
dos trabalhos ao Deputado Ambrósio Pinto. Com a palavra, o Deputado João
Leite emite parecer mediante o qual opina pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.336197 no ? turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Após, o Deputado José Militão reassume a direção dos trabalhos
e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - José Militão.

ATA DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Antônio Roberto, Ronaldo
Vasconcellos e Baldonedo Napoleão, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão 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 proposição da Comissão. O Deputado Raul Lima
Neto solicita ao Deputado Antônio Roberto que assuma a direção dos
trabalhos e apresenta requerimento em que solicita seja realizada reunião da
Comissão com representantes de órgãos e entidades do poder público e da
sociedade civil, para obtenção de informações sobre a mortandade de peixes
no rio das Velhas, que vem ocorrendo de forma recorrente. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Raul Lima Neto reassume
a Presidência, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Baldonedo Napoleão
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- Irani Barbosa.
ATA DA 52 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E

GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ivair Nogueira, Miguel Martini, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivair Nogueira, 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. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião. Às 114h25min, são reabertos os trabalhos,
com a presença dos Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Durval Ângelo e
João Batista de Oliveira. Após, o Presidente, Deputado João Leite, procede à
leitura da seguinte correspondência: do Comandante-Geral da Polícia Militar,
Sr. Antônio Carlos dos Santos, dando ciência a esta Comissão das
providências tomadas no tocante às agressões praticadas por policiais
militares contra presos da cidade de Novo Cruzeiro; da Deputada Federal
Sandra Starling, apresentando denúncia de perseguição política da chefia do
Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - EMBRAPA - contra o Sr.
Cleverson Silveira Borba; do Movimento Direito e Cidadania e da Pastoral da
Mulher Marginalizada, convidando esta Comissão para a solenidade de
encerramento do curso de formação para agentes da pastoral e da mulher
marginalizada, a ser realizada no dia 8111197: do Sr. Balbino Pires de
Oliveira, detento do Presídio de Segurança Máxima de Contagem,
comunicando que o seu colega Luiz se encontra machucado e foi ameaçado
de morte; do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Administração
Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Bocaiúva, denunciando a situação
calamitosa em que se encontram os funcionários públicos daquela cidade e
solicitando empenho desta Comissão para ajudar a solucionar os problemas;
do presidiário Sebastião Irmo Gonçalves, pedindo ao Deputado João Leite
que interceda junto aos órgãos competentes para que seja revisto seu
processo; do Sr. Bartolomeu Manhães de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Pirapora, convidando o Presidente da CPI carcerária para
visitar a cidade a fim de buscar soluções, juntamente com outras
autoridades, para o problema carcerário de Pirapora; da Juíza de Direito
Sandra Eloisa Massote Neves, encaminhando cópia de processo penal
contra vários policiais civis de Timóteo e de um urologista de Coronel
Fabriciano; do Deputado Federal Pedro Wilson, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara, convidando a Comissão para participar do
Seminário Relações Raciais e Políticas Afirmativas no Brasil, a ser realizado
no dia 11 de novembro; "fax" enviado pelo Movimento Camponês
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Corumbiara, denunciando mais uma violência da Polícia de Rondônia; do
presidiário Jovaci Ferreira da Silva, solicitando ao Deputado João Leite que
interceda junto ao Juiz de Montes Claros para que este lhe conceda indulto
de Natal; de vários detentos do Departamento de Investigações de Belo
Horizonte, denunciando irregularidades no referido Departamento; do
advogado Antônio Bove Filho ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, contendo
denúncia de seqüestro e tortura por parte de policiais contra o Sr. Valdinei
Santos. Após, o Deputado João Leite distribui o Requerimento n° 2.340197 ao
Deputado João Batista de Oliveira e, ao Deputado Ivair Nogueira, o Projeto
de Lei n° 1.297197, em virtude da ausência do Deputado Miguel Martini,
relator anteriormente designado. Encerrada esta fase, passa-se à 1a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Com a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta nove requerimentos,
em que solicita sejam ouvidos nesta reunião o Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Timóteo, Vereador Benedito
Gomes dos Reis; as Sras. Ângela Fonseca dos Anjos e Maria Auxiliadora
Anjos Santos - a primeira, esposa, e a segunda, irmã de Ari dos Anjos,
vitima de tortura na cadeia de Timóteo e São Domingos do Prata; seja
realizada audiência pública da Comissão no Município de Lafaiete, para se
apurar agressão empreendida pelo Sr. Raimundo Faria Paiva, chefe de
garagem da Prefeitura Municipal de Lafaiete, contra o Vereador Chico Paulo.
Pleiteia, ainda, seja enviada uma nota de repúdio ao agressor; seja
encaminhado voto de solidariedade ao jornalista Maurício Ramos Tomai,
que vem sofrendo perseguições na Comarca de Guaxupé. Postula, ainda,
seja realizada audiência pública, para se ouvir o mencionado jornalista;
sejam encaminhados ao Governador do Estado documentos que envolvem o
Secretário de Estado da Segurança Pública; seja encaminhado o relatório da
audiência pública sobre violência policial na cidade de Raul Soares para o
Comandante-Geral da Polícia Militar, para o Comandante da i1 3 BPM, de
Manhuaçu, e para a Câmara Municipal de Raul Soares; seja a visita â
colônia de Santa Izabel, no Município de Betim, acompanhada de um
membro da ASTHEMG e de um membro da Comissão de Direitos Humanos
de Betim; sejam encaminhadas cópias das denúncias de tortura na cadeia
pública de Itacarambi ao Comando da PM, às Corregedorias da PM e da
Policia Civil, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Governador do Estado;
seja enviado pedido de informações ao Ministério Público sobre a fuga de
presas na cadeia de Passos, no dia 15110197, especificamente, os
responsáveis pela evasão e pela tortura de presos. Solicita, ainda, que a
Comissão manifeste solidariedade às famílias dos policiais assassinados na
operação e que a Comissão manifeste solidariedade contra a expulsão de
Rogério Marra, aluno do 20 grau da Escola Estadual Dra. Judith Gonçalves,
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no Município de ltaúna, e peça a reparação do ato à Secretaria de Estado da
Educação. Pleiteia, ainda, seja encaminhado oficio à direção da referida
escola, para que informe o seu posicionamento com relação à expulsão do
aluno. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Após, o Deputado João Leite transfere a Presidência ao
Deputado Ivair Nogueira e apresenta os seguintes requerimentos: 1-
solicitando seja realizada audiência pública da Comissão, para se apurarem
denúncias sobre as condições de trabalho de garimpeiros, bem como sobre o
tráfico de pedras preciosas; 2- solicitando seja encaminhado ofício ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, para enviar informações sobre
tortura contra o Sr. Ari dos Anjos, na Comarca de Timóteo e São Domingos
do Prata, pelos Delegados Renato Frade e Francisco Pereira Lemos e pelos
detetives Ronaldo de Oliveira Andrade, Wander Wilson Clayton Lima Santos
e Gilcimar Martins Femandes. Pleiteia, ainda, sejam enviadas informações
sobre as ameaças feitas ao radialista Antônio Alex Ferreira, pelo seu
envolvimento no fato ocorrido. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado
João Leite passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira procede à leitura do seu parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.297197, no V' turno, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° i, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Requerimento n°
2.340197. Colocada em votação, é aprovada a proposição. A seguir, o
Presidente transforma a reunião em audiência pública, para ouvir o Sr.
Benedito Gomes dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo, e
as Sras. Ângela Fonseca dos Anjos e Maria Auxiliadora Anjos Santos, os
quais irão relatar o ocorrido com o detento Ari dos Anjos. O Presidente passa
a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que motivou os
convites, para que faça suas considerações iniciais. Em seguida, os
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase dos
debates, conforme consta nas gravações. 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, 5 de novembro de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo.
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ATA DA 71 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de novembro de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão e Antônio Andrade, membros
da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Ivo José.
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 Presidência informa que se encontra em poder
da Mesa e à disposição dos Deputados convite encaminhado à Comissão
pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, referente ao 17°
Encontro Nacional de Defesa do Consumidor, que se realizará em Belo
Horizonte, nos dias 1 0112197, 2/12/97 e 3112197, no auditório Granada do
Minascentro. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
os representantes da ECT e do Sindicato dos Funcionários dos Correios, que
prestarão esclarecimentos à Comissão sobre os constantes atrasos e
extravios na entrega de correspondência e em outros serviços da ECT.
Esgotada a matéria destinada à ia Parte da reunião, a Presidência passa à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Nos termos do art. 44, parágrafo único, do
Regimento Interno, o Deputado Geraldo Nascimento passa a Presidência
dos trabalhos ao Deputado José Militão e apresenta requerimento em que
solicita seja realizado nesta Casa um ciclo de debates, quando das
comemorações da Semana do Consumidor, em março de 1998, para discutir
os temas "Saúde e Consumidor", "Educação e Consumidor" e "Meio
Ambiente e Consumidor", abordando-se as questões pertinentes aos direitos
e deveres do consumidor, com a participação de autoridades ligadas ao
assunto. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos e concede a palavra
ao Deputado Antônio Andrade para que exponha o objetivo da reunião. Em
seguida, a Presidência informa aos Deputados e aos demais participantes
que serão ouvidos os Srs. Wanderley Venturini e José Maria Riani,
respectivamente, Assessor de Relações Sindicais e Gerente de Operações
da ECT, representantes do Sr. Marcelo de Araújo Rodrigues, Diretor
Regional dessa empresa; e Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, Presidente do
Sindicato dos Funcionários dos Correios. A Presidência registra, ainda, a
presença dos Srs. Gilson José Cunha, Geraldo Esteves Paiva, Denilson de
Moraes Elias, José Eustáquio Gomes de Faria, Paulo Roberto Marfins, Ari
Martins Rodrigues e Willians Celeste, funcionários da ECT. Após, o
Presidente concede a palavra aos convidados para que façam suas
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explanações. Os representantes da ECT expõem transparências relativas à
estrutura básica da empresa, e, em seguida, o Sr. Pedro Paulo de Abreu
Pinheiro discorre sobre as dificuldades enfrentadas pelos carteiros no
desempenho de suas funções. Abrem-se debates entre os Deputados, os
convidados e os demais participantes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia 5111197,
às 10 horas, no Plenarinho III da Casa, com a finalidade de se apreciar o
Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei n°1.380/97; determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - João Leite - Ambrósio

Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.280197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineira de
Gerenciamento e Organização Social - AMIGOS -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno na forma apresentada, e, agora,
compete a esta Comissão, nos termos regimentais, apreciar a matéria no 20
turno, em caráter conclusivo.

Fundamentação
A AMIGOS foi fundada em 1971, no Município de Belo Horizonte, na forma

de sociedade civil com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos.
O art. 60 de seu estatuto estabelece suas finalidades, entre as quais a

prestação de serviços nas áreas de saúde, proteção da família, da
maternidade, da infância e da velhice, sob todas as formas possíveis.

Destarte, reiteramos o entendimento de que ela merece ser agraciada com
o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.280197

no 20 turno, como formulado inicialmente.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 0 2° TURNO DO PROJETO DE LEI
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N° 1.263197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de lei em análise
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama, com sede no
Município de Santo Antônio do Grama.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno com a Subemenda n o i à Emenda no
1, cabendo a esta Comissão examinar a matéria no 2 0 turno, conforme
estabelece o Regimento Interno.

Em face do disposto no art. 196, § 1 0, desse Diploma, faremos constar no
final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A APAE de Santo Antônio do Grama desempenha importante papel de

cunho filantrópico, objetivando a inserção do excepcional na sociedade,
empreendendo a defesa dos direitos de seus assistidos, preparando-os para
o mercado de trabalho e educando seus familiares.

Em razão do mérito das atividades desenvolvidas pela referida entidade,
reconhecemos a oportunidade de se reconhecer oficialmente sua utilidade
pública.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.283197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.283197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama, com sede no Município
de Santo Antônio do Grama.

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

dos Excepcionais - APAE de Santo Antônio do Grama -, com sede no
Município de Santo Antônio do Grama.

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° 1.288197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 Projeto de Lei n° 1.288197, de autoria do Deputado Roberto Amaral, visa
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declarar de utilidade pública a Sociedade Educacional Mendonça e Silva,
com sede no Município de Montes Claros.

Aprovado o projeto no V' turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, em
obediência às disposições regimentais.

Fundamentação
A Sociedade Educacional Mendonça e Silva, de caráter assistencial e sem

fins lucrativos, está destinada a promover o bem-estar e a conseqüente
integração do portador de deficiência física do Município de Montes Claros
na sociedade.

Para o cumprimento de suas finalidades, mantém clínicas pedagógicas,
nas quais profissionais dedicados buscam capacitar os assistidos da melhor
maneira possível para enfrentar o cotidiano.

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.288197 no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.307/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.307197, da Deputada Maria José Haueisen, objetiva
declarar de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher, à Criança e ao
Adolescente - AMCA -, com sede no Município de Teófilo Otõni.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na sua forma original, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em análise tem por objetivo promover o desenvolvimento

humano e social da mulher, da criança e do adolescente, bem como a
reintegração destes na família e na sociedade. Incentiva, ainda, o
envolvimento da comunidade na busca de soluções para os problemas
familiares.

Dessa forma, merece a instituição ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.307197
no 20 turno, como proposto.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
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Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.304/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei fl° i .304/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Teixeiras, com sede no Município de Teixeiras.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n°1, cabendo a esta
Comissão, regimentalmente apoiada, sobre ela deliberar conclusivamente no
2° turno.

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

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

em pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a APAE de
Teixeiras, tendo em vista a importância de seus serviços, que visam a
promover o desenvolvimento e a integração do excepcional na sociedade.

Graças ao trabalho dessa entidade, o Município de Teixeiras está
resolvendo a contento o problema do portador de deficiência.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.304197 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.304/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Teixeiras, com sede no Município de Teixeiras.

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

dos Excepcionais - APAE de Teixeiras, 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.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.323197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.323197, do Deputado Geraldo Rezende, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de ltuiutaba, com sede no Município de ltuiutaba.
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Aprovado o projeto no 1° turno, com a Emenda no 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 art. 196, § 1 0, desse estatuto, elaboramos
a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A APAE de ltuiutaba é sociedade civil, beneficente e assistencial,

destinada a assistir o excepcional e integrá-lo na sociedade.
Para levar avante esse trabalho, desenvolve a cultura especializada e o

treinamento de pessoal destinado a educá-lo e a lidar com ele no dia-a-dia.
Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.323197
no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.323197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Ituiutaba, com sede no Município 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 - APAE de ltuiutaba, com sede no Município de ltuiutaba.
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°1.344/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.344197, de autoria do Deputado Péricles Ferreira,
objetiva declarar de utilidade pública o Fundo Beneficente doa Funcionários
do Banco do Brasil de Caratinga - FBBC -, com sede no Município de
Caratinga.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno com a Emenda n° 1, cabendo a esta
Comissão sobre ela deliberar conclusivamente no 20 turno, na forma
regimental.

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

Fundamentação
A FBBC realiza importante trabalho de assistência às entidades
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beneficentes e filantrópicas de Caratinga, promovendo doações de bens,
gêneros e serviços considerados relevantes.

Como as doações são repassadas às pessoas carentes, a entidade
colabora para minorar as suas mais prementes dificuldades.

Reconhecemos, portanto, que ela merece o título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.344197 no

20 turno, na torna do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.344/97

Declara de utilidade pública o Fundo Beneficente dos Funcionários do
Banco do Brasil de Caratinga - FBBC -, com sede no Município de Caratinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Fundo Beneficente dos

Funcionários do Banco do Brasil de Caratinga - FBBC -, 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.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.347197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de
Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de Alvorada de
Minas.

Aprovado o projeto no 1 0 tumo, em sua forma original, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
cumprimento das disposições regimentais.	 -

Fundamentação
A ACOMAM foi criada com a finalidade de melhorar a infra-estrutura

básica da região onde está situada. Também executa e estimula outras
iniciativas que buscam propiciar melhores condições de vida à população de
Alvorada de Minas.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição torna-a
merecedora do título declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.347197
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no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.077/96

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.077196, de autoria da Mesa da Assembléia,

que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 56 e 61 ao
vencido no 1°turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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 RESOLUÇÃO N°1.077/96
Contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Titulo 1
Disposições Preliminares

Capítulo 1
Da Composição e da Sede

Art. 1 0 - A Assembléia Legislativa é composta de Deputados,
representantes do povo mineiro, eleitos, na forma da lei, para mandato de 4
(quatro) anos.

Art. 20 - A Assembléia Legislativa tem sede na Capital do Estado e
funciona no Palácio da Inconfidência.

Parágrafo único - Por motivo de conveniência pública e deliberação da
maioria de seus membros, pode a Assembléia Legislativa reunir-se,
temporariamente, em qualquer cidade do Estado.	 -

Capítulo II
Da Instalação da Legislatura

Seção 1
Das Reuniões Preparatórias

Art. 30 - No inicio da legislatura, são realizadas, no Palácio da
Inconfidência, a partir do dia 1 0 de fevereiro, reuniões preparatórias
destinadas à posse dos Deputados diplomados e à eleição da Mesa da
Assembléia.

Art. 40 - 0 diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a
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comunicação do nome parlamentar e da legenda partidária, será entregue à
Mesa da Assembléia pelo Deputado ou por intermédio de seu partido, até o
dia 20 de janeiro do ano de instalação da legislatura.

§ 1 0 - A lista dos Deputados diplomados, em ordem alfabética e com a
indicação das respectivas legendas partidárias, organizada pela Mesa da
Assembléia, será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado até o dia
30 de janeiro.

§ 20 - O nome parlamentar do Deputado, salvo quando essencial à
identificação, é composto de 2 (dois) elementos: o prenome e 1 (um) nome,
2 (dois) nomes ou 2 (dois) prenomes.

Seção II
Da Posse dos Deputados

Art. 50 - A primeira reunião preparatória, que independe de convocação, é
realizada no dia 1 0 de fevereiro, às 14 horas, sendo presidida pelo mais
idoso dos Deputados presentes, que, após declará-la aberta, convidará 2
(dois) outros Deputados para atuarem como Secretários.

Parágrafo único - O Deputado mais idoso exercerá a Presidência até que
se eleja a Mesa da Assembléia.

Art. 60 - Na posse dos Deputados, será observado o seguinte:
- o Presidente, de pé, no que será acompanhado pelos presentes,

prestará o compromisso:
"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do

Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me
foi confiado pelo povo mineiro.";

II - prestado o compromisso, um dos Secretários fará a chamada dos
Deputados, e cada um, ao ser proferido o seu nome, responderá: "Assim o
prometo.";

III - o compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração oral
ou escrita, ou ser representado por procurador,

IV - o Deputado que comparecer posteriormente será conduzido ao recinto
do Plenário por 2 (dois) Deputados e prestará o compromisso, exceto
durante o recesso, quando o fará perante o Presidente da Assembléia;

V - não se investirá no mandato o Deputado que deixar de prestar o
compromisso regimental;

VI - tendo prestado o compromisso 1 (uma) vez, o suplente de Deputado
será dispensado de fazê-lo em convocações subseqüentes;

VII - ao reassumir o mandato, o Deputado comunicará seu retomo ao
Presidente da Assembléia, dispensada a prestação do compromisso de
posse;

VIII - o Deputado apresentará à Mesa da Assembléia, para efeito de posse
e no término do mandato, declaração de bens, observado o disposto no
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parágrafo único do art. 258 da Constituição do Estado.
Art. 70 - Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente

comprovados, a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados:
- da primeira reunião preparatória da legislatura;

II - da diplomação, se o Deputado houver sido eleito durante a legislatura;
III - da declaração de vaga, observado o disposto no parágrafo único do

art. 50.
§ 1 0 - O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado 1 (uma)

vez, por igual período, a requerimento do Deputado.
§ 20 - Considerar-se-á renúncia tácita o não-comparecimento ou a falta de

manifestação do Deputado, decorrido o prazo estabelecido no "caput" deste
artigo ou, em caso de prorrogação do prazo, após o término desta.

§ 30 - O Presidente fará publicar, no órgão oficial dos Poderes do Estado
do dia imediato ao da posse, a relação dos Deputados empossados.

§ 40 - A alteração na composição da Assembléia Legislativa será publicada
imediatamente após a sua ocorrência.

Seção III
Da Eleição da Mesa da Assembléia

Art. 80 - A eleição da Mesa da Assembléia é realizada a partir da posse dos
Deputados.

§ 1 0 - A composição da Mesa da Assembléia atenderá, tanto quanto
possível, à representação proporcional dos partidos com assento na
Assembléia Legislativa.

§ 20 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biênio dar-se-á em
reunião especial a partir do inicio da Terceira Sessão Legislativa Ordinária.

§ 30 - A Assembléia Legislativa não deliberará sobre qualquer assunto no
início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas Ordinárias, enquanto
não empossados os membros da Mesa da Assembléia eleitos para o
respectivo biênio.

Art. 9°-A eleição da Mesa da Assembléia e o preenchimento de vaga nela
verificada são feitos por escrutínio secreto, observadas as seguintes
exigências e formalidades:	 -

- registro, individual ou por chapa, até 2 (duas) horas antes da reunião
destinada à eleição, dos candidatos indicados pelas Bancadas ou por Blocos
Parlamentares aos cargos que lhes tenham sido atribuídos, de acordo com o
princípio da representação proporcional, ou de candidatos avulsos;

II - presença da maioria dos membros da Assembléia Legislativa;
III - composição da Mesa da Assembléia pelo Presidente, com designação

de 2 (dois) Secretários e 2 (dois) escrutinadores;
IV - utilização de cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma

o nome do candidato e o respectivo cargo;
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V - chamada para a votação;
VI - colocação, na cabine indevassável, em sobrecarta rubricada pelos

Secretários, das cédulas correspondentes a todos os cargos;
VII - colocação da sobrecarta na uma;
VIII - abertura da uma por um dos escrutinadores, contagem das

sobrecartas e verificação, para ciência do Plenário, de coincidência de seu
número com ode votantes;

IX - abertura das sobrecartas pelos escrutinadores e separação das cédulas
de acordo com os cargos a serem preenchidos;

X - leitura dos votos por um escrutinador, e sua anotação por outro à
medida que forem sendo apurados;

XI - redação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente, do boletim com
o resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos cargos;

XII - comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da
Assembléia Legislativa para eleição do Presidente e do maior número de
votos para a dos demais cargos;

XIII - realização do segundo escrutínio com os 2 (dois) candidatos mais
votados para Presidente da Mesa da Assembléia, se não for atendido o
disposto no inciso anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples de
votos;

XIV - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;
XV - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;
XVI - posse dos eleitos.
Parágrafo único - Se o Presidente da reunião for eleito Presidente da

Assembléia Legislativa, o 1 0-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á posse.
Art. 10 - A eleição da Mesa da Assembléia será comunicada às altas

autoridades federais e estaduais.
Art. 11 - Se, até 30 de novembro do segundo ano do mandato da Mesa da

Assembléia, nela se verificar vaga, esta será preenchida mediante eleição,
observadas as disposições do art. 90.

Parágrafo único - Após a data estabelecida neste artigo, a vaga não será
preenchida, salvo a de Presidente, que será ocupada pelo sucessor
regimental, e as vagas dos demais cargos quando excedentes a 4 (quatro).

Seção IV
Da Declaração de Instalação da Legislatura

Art. 12 - Em seguida à posse dos membros da Mesa da Assembléia, o
Presidente, de forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos
presentes, declarará instalada a legislatura.

Titulo II
Das Sessões Legislativas

Capitulo 1
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Disposições Gerais
Art. 13- A sessão legislativa da Assembléia é:

- ordinária, a que, independentemente de convocação, se realiza nos 2
(dois) períodos de funcionamento da Assembléia Legislativa em cada ano,
de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 10 de agosto a 15 de dezembro;

li - extraordinária, a que se realiza em período diverso dos fixados no
inciso anterior.

§ 1 0 - As reuniões previstas para as datas estabelecidas no inciso 1 serão
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em
sábado, domingo ou feriado.

§ 20 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nem encerrada sem
a aprovação do projeto da Lei do Orçamento Anual.

§ 30 - A convocação de sessão legislativa extraordinária da Assembléia
Legislativa será feita:

- pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse
público relevante;

II - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em município, para o
compromisso e a posse do Governador e do Vice-Governador do Estado, ou,
em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento da
maioria de seus membros.

§ 40 - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia Legislativa
somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada.

§ 50 - A sessão legislativa extraordinária será instalada após a prévia
publicação do edital de sua convocação no órgão oficial dos Poderes do
Estado e não se prolongará além do prazo estabelecido para seu
funcionamento.

Capítulo II
Das Reuniões da Assembléia Legislativa

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 14- As reuniões da Assembléia Legislativa são:	-
- preparatórias, as que precedem a instalação da legislatura;

II - ordinárias, as que se realizam 1 (uma) vez por dia, em dias úteis, às
terças, quartas e quintas-feiras, durante qualquer sessão legislativa, com a
duração de 4 (quatro) horas, iniciando-se às 14 horas;

III - de debates, as que se realizam em dias úteis, às segundas e sextas-
feiras, com a duração de 4 (quatro) horas, com início às 20 e às 9 horas,
respectivamente, destinadas a realização de debate, apresentação de
comunicação de Liderança e de Deputado e de pronunciamento de relevante
interesse público;
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IV - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dias diversos dos

fixados para as ordinárias;
V - especiais, as que se destinam à eleição da Mesa da Assembléia para o

segundo biênio, à exposição de assuntos de relevante interesse público ou a
comemorações e homenagens, sendo as últimas limitadas a 8 (oito) por
sessão legislativa ordinária, salvo quando convocadas pelo Presidente da
Assembléia, por deliberação do Colégio de Líderes;

VI - solenes, as que se destinam à instalação e ao encerramento de sessão
legislativa e à posse do Governador e do Vice-Governador do Estado.

§ 1 0 - As reuniões especiais são convocadas pelo Presidente, de oficio, a
requerimento de 113 (um terço) dos membros da Assembléia Legislativa ou
do Colégio de Líderes.

§ 20 - As reuniões solenes e as especiais são realizadas com qualquer
número de Deputados, exceto a especial destinada à eleição da Mesa da
Assembléia.

Art. 15 - Na convocação de reunião extraordinária, serão determinados o
dia, a hora dos trabalhos e a matéria a ser apreciada, e o edital será
divulgado em reunião e no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convocará reunião
extraordinária:

- de ofício;
II - a requerimento do Colégio de Líderes;
III - a requerimento de 113 (um terço) dos membros da Assembléia

Legislativa;
IV - a requerimento de Deputado.
Art. 16 - A reunião de debates poderá deixar de ser convocada nos

seguintes casos:
- pela convocação de reunião especial ou extraordinária, em seu horário;

II - durante sessão legislativa extraordinária;
III - em ano de eleições no Estado.
Art. 17- As reuniões são públicas, podendo ser secretas, nos termos deste

Regimento.
Art. 18 - A presença dos Deputados será registrada no inicio da reunião ou

no seu transcurso, por meio de painel eletrônico, e a correspondente relação
será autenticada pelo Presidente e pelo 10-Secretário.

Parágrafo único - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, a
presença dos Deputados será registrada em relação manuscrita, que será
autenticada pelo Presidente e pelo 10-Secretário.

Art. 19 - Na hora do inicio da reunião, aferida pelo relógio do Plenário, os
membros da Mesa da Assembléia e os demais Deputados ocuparão seus
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lugares.

§ 1 0 - Verificada a presença de 1 13 (um terço) dos membros da Assembléia
Legislativa, o Presidente declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as
seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos nossos trabalhos.".

§ 20 - Não havendo número regimental para a abertura da reunião, o
Presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, a partir da
hora prevista para seu inicio, que o "quorum" se complete, respeitando-se,
no transcurso da reunião, o tempo de duração de cada uma de suas partes.

§ 30 - Inexistindo número regimental, o Presidente deixará de abrir a
reunião e anunciará a próxima ordem do dia.
§ 40 - Não havendo reunião, o 1°-Secretário despachará a

correspondência, dando-lhe publicidade no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

§ 50 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às reuniões que, por sua
natureza, não comportem leitura de correspondência.

Art. 20 - Esgotada a matéria destinada a uma parte da reunião, ou findo o
prazo de sua duração, passar-se-á á parte subseqüente.

Art. 21 - O prazo de duração da reunião pode ser prorrogado pelo
Presidente da Mesa, de ofício ou a requerimento do Colégio de Líderes ou
de Deputado.

§ 1 0 O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa
da Assembléia até o momento do anúncio da ordem do dia da reunião
seguinte, fixará o seu prazo, não terá encaminhamento de votação e será
votado pelo processo simbólico, salvo se, havendo matéria urgente na pauta,
o Presidente o deferir.

§ 20 - A prorrogação não poderá exceder à metade do prazo regimental da
reunião.

§ 30 - O requerimento de prorrogação, se for o caso, será submetido a
votação, em momento próprio, interrompendo-se, se necessário, o ato que
se estiver praticando.	 -

§ 40 - A votação do requerimento ou a verificação de sua votação não
serão interrompidas pelo término do horário da reunião ou pela
superveniência de quaisquer outros incidentes.

§ 50 - Na prorrogação, não se tratará de assunto diverso do que a tiver
determinado.

Seção II
Das Reuniões Ordinária e Extraordinária

Subseção]
Do Transcurso da Reunião

Art. 22 - A reunião pública ordinária desenvolve-se do seguinte modo:
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- PRIMEIRA PARTE - Das 14 horas às 15h15min:

a) i 2 fase: nos 15 (quinze) minutos iniciais - EXPEDIENTE:
1) leitura e aprovação da ata;
2) leitura da correspondência;
b) 22 fase: das 14h15min às 15h15min - GRANDE EXPEDIENTE:
1) apresentação de proposições;
2) pronunciamentos de oradores inscritos;
II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA: das 15h15min em diante:
a) ta fase: das lShlSmin às lehlSmin:
1) comunicações da Presidência;
2) pareceres;
3) requerimentos;
b) 2° fase: das lShlSmin em diante:
1) propostas de emenda à Constituição;
2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada;
3) projetos;
4) pareceres de redação final;
III - TERCEIRA PARTE:
a) comunicações;
b) pronunciamentos de oradores inscritos.
§ 1 0 - O Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimento, poderá

destinar a primeira parte da reunião ordinária a homenagem especial, ou
interrompê-la para receber personalidade de relevo.

§ 20 - Em caso de falecimento de Deputado, o Presidente comunicará o
fato à Assembléia Legislativa, podendo suspender os trabalhos da reunião.

Art. 23 - A reunião pública extraordinária, com duração de 4 (quatro) horas,
desenvolve-se do seguinte modo:

- PRIMEIRA PARTE - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: nos 15
(quinze) minutos iniciais;

II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA: nas 3 (três) horas e 45 (quarenta
e cinco) minutos restantes.

Parágrafo único - O Presidente da Assembléia poderá subdividir a ordem
do dia.

Subseção II
Do Expediente

Art. 24 - Abertos os trabalhos, o 20-Secretário fará a leitura da ata da
reunião anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente
de votação, ressalvada a retificação.

§ 1 0 - Para retificar a ata, o Deputado poderá falar 1 (uma) vez, pelo prazo
de 5 (cinco) minutos, cabendo ao 2 0-Secretário prestar os esclarecimentos
que entender convenientes.
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§ 20 - A retificação tida por procedente será consignada na ata seguinte.
Art. 25 - Aprovada a ata, o 1 0-Secretário lerá, na íntegra, a

correspondência de aftas autoridades e, em resumo, as demais e as
despachará.

Parágrafo único - Se o prazo a que se refere a alínea "a' do inciso 1 do art.
22 se esgotar com a leitura e a aprovação da ata, o 1 0-Secretário despachará
a correspondência e dar-lhe-á publicidade no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Subseção III
Do Grande Expediente

Art. 26 - Cumprido o disposto no artigo anterior, passar-se-á ao
recebimento de proposições e à concessão da palavra aos oradores
inscritos, observado o disposto no art. 157.

§ 1 0 - Para apresentar proposição, falar sobre assunto de interesse geral,
fazer comunicação de acontecimento relevante, terá o Deputado
previamente inscrito o prazo de 15 (quinze) minutos.
§ 20 - O Deputado poderá fazer comunicação por escrito e encaminhar à

Mesa da Assembléia as proposições que não tiverem sido lidas.
Subseção IV

Da Ordem do Dia
Art. 27 - Será distribuído, antes da reunião, o impresso contendo a ordem

do dia, que não será interrompida, salvo para posse de Deputado.
Art. 28 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o Presidente abrirá as

inscrições para o Grande Expediente da reunião seguinte.
Art. 29 - As comunicações da Presidência, compreendendo informações,

decisões, despachos e atos assemelhados, serão feitas, preferencialmente,
antes de iniciada a apreciação de proposições.

Art. 30 - O Presidente da Assembléia organizará e anunciará a ordem do
dia da reunião seguinte, que será convocada antes de encerrados os
trabalhos.

Art. 31 - O Presidente da Assembléia reunir-se-á, quinzenalmente, com o
Colégio de Lideres, a fim de prestar informações sobre as - matérias em
condição de serem incluídas nas ordens do dia do período subseqüente.

Art. 32- A modificação da ordem do dia se dará em cada fase da reunião,
a requerimento, nos seguintes casos:

- adiamento de apreciação de proposição;
II - retirada de tramitação de proposição;
III - alteração da ordem de apreciação de proposições.

Subseção V
Da Explicação Pessoal

Art. 33 Em discurso não excedente a 5 (cinco) minutos, o Deputado
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poderá explicar o sentido de palavra por ele proferida ou contida em seus
votos à qual não se tenha dado adequada interpretação.

Parágrafo único - Conceder-se-á a palavra para explicação pessoal após a
ordem do dia.

Subseção VI
Das Comunicações e dos Pronunciamentos de Oradores Inscritos

Art. 34 - Após a ordem do dia, será dada a palavra aos Deputados
inscritos, observado o disposto no art. 157, para fazerem comunicação ou
pronunciamento, respeitada a hora prevista para o término da reunião.

§ 1 0 - Nos primeiros 30 (trinta) minutos, terá o Deputado o prazo de até 5
(cinco) minutos para fazer comunicações.

§ 20 - Aplica-se às comunicações de que trata o parágrafo anterior o
disposto no § 20 do art. 26.

§ 30 - Não havendo comunicações a serem feitas ou esgotado o prazo
fixado no § 1 0, o Deputado poderá usar da palavra pelo tempo que o
Presidente estabelecer, o qual não excederá a 1 (uma) hora.

Seção III
Da Reunião de Debates

Art. 35 - A reunião pública de debates desenvolve-se do seguinte modo:
- PRIMEIRA PARTE:

a) V fase: EXPEDIENTE - nos 15 (quinze) minutos iniciais:
1) leitura e aprovação da ata;
2) leitura da correspondência;
b) r fase: GRANDE EXPEDIENTE - nos 60 (sessenta) minutos seguintes:
1) apresentação de proposição;
2) pronunciamentos de oradores inscritos;
li - SEGUNDA PARTE:
a) comunicações da Presidência;
b) pronunciamentos de oradores inscritos.
Art. 36- Aplica-se à reunião de debates o disposto nos § 1 0 e 20 do art. 22

e nos ais. 24,25,26 e 30.
Art. 37 - Ao iniciar a segunda parte da reunião, o Presidente abrirá as

inscrições para o Grande Expediente da reunião seguinte e, ato contínuo,
fará comunicações, compreendendo informações, decisões, despachos e
atos assemelhados.

Art. 38 - Após as comunicações, será dada a palavra aos Deputados,
segundo a ordem de inscrição, pelo tempo que o Presidente estabelecer, o
qual não excederá a 1 (uma) hora.

Parágrafo único - Os Líderes inscritos terão preferência para fazer uso da
palavra.

Seção IV
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Das Reuniões Preparatórias, Especiais e Solenes
Art. 39 - Aplica-se às reuniões de que tratam os incisos 1, V e VI do art. 14,

no que couber, o disposto no art. 24.
Parágrafo único - O desenvolvimento das reuniões preparatórias, especiais

e solenes terá rito específico, a ser estabelecido no momento próprio.
Seção V

Da Reunião Secreta
Art. 40 - A reunião secreta é convocada pelo Presidente da Assembléia, de

ofício ou a requerimento.
§ 1°- Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as matérias de que

trata o art. 261, ressalvado o disposto nos incisos 1, VII, IX, X e XI.
§ 20 - O Presidente da Assembléia fará sair, do Plenário, das galerias e das

dependências contíguas, as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os
servidores da Secretaria da Assembléia.

§ 30 - Se, para a realização de reunião secreta, houver necessidade de
interromper-se a pública, esta será suspensa para as providências previstas
no parágrafo anterior.

§ 40 - Antes de encerrada a reunião, o Presidente colocará em votação a
proposta de os pareceres e as atas de reuniões de Plenário e de comissões
constarem em ata pública ou serem classificados como sigilosos, assim
considerados os documentos cuja divulgação ponha em risco:

- a segurança da sociedade e do Estado;
II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem

das pessoas.
§ 50 - Na hipótese de serem classificados como sigilosos os trabalhos, o

Presidente tomará pública a decisão tomada.
§ 60 - O Deputado poderá reduzir a termo seu pronunciamento, que será

arquivado com os documentos referentes à reunião.
§ 70 - O acesso aos documentos sigilosos, observadas as categorias

estabelecidas pela legislação federal aplicável, será restrito pelos seguintes
prazos máximos:

- 10 (dez) anos contados da data de sua produção, -no caso dos
documentos de que trata o inciso 1 do § 40, podendo esse prazo ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual período;

II - 100 (cem) anos contados da data de sua produção, no caso dos
documentos de que trata o inciso II do § 40.

§ 80 - Os documentos produzidos antes da vigência desta resolução,
classificados como secretos, serão acessíveis aos interessados, completados
20 (vinte) anos de sua produção, salvo quando sua divulgação puser em
risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
de pessoa neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus
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herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabelecido
no inciso II do parágrafo anterior.

Seção VI
Das Atas

Art. 41 - Serão lavradas 2 (duas) atas dos trabalhos da reunião pública:
- uma, em minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos Poderes do

Estado;
II - outra, sucinta, para ser tida, aprovada e assinada na reunião seguinte.
§ 1 0 - Os documentos oficiais serão resumidos na ata sucinta e transcritos

na que se destina à publicação.
§ 20 - O documento não oficial será mencionado na ata destinada à

publicação, com a declaração de seu objeto.
§ 30 - Os documentos apresentados por Deputado durante seu discurso

não constarão em ata sem permissão da Mesa da Assembléia, salvo quando
lidos na tribuna.

§ 40 - O Deputado poderá fazer inserir, na ata destinada à publicação, as
razões de seu voto, redigidas de forma concisa.

§ 50 - A correção de publicação far-se-á por meio de errata.
Art. 42 - A ata de reunião secreta será redigida pelo 20-Secretário,

apreciada pelo Plenário antes do encerramento da reunião, assinada pelos
membros da Mesa da Assembléia e colocada em invólucro que será lacrado,
datado e rubricado pelos 2 (dois) Secretários.

Art. 43 - A ata da última reunião da sessão legislativa ordinária ou
extraordinária será submetida à apreciação do Plenário antes de encerrados
os trabalhos, presente qualquer número de Deputados.

Art. 44 - Não se realizando reunião por falta de "quorum", será registrada a
ocorrência, com menção do nome dos Deputados presentes e da
correspondência despachada.

Título III
Dos Deputados

Capítulo 1
Do Exercício do Mandato	-

Art. 45 - O exercício do mandato se inicia com a posse.
Art. 46 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:

- integrar o Plenário e as comissões, tomar parte nas reuniões e nelas
votar e ser votado;

II - apresentar proposições, discutir e deliberar sobre matéria em
tramitação;

III - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação;

IV - usar da palavra, pedindo-a previamente ao Presidente da Assembléia
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ou ao de comissão;
V - examinar documentos existentes no arquivo;
VI - requisitar das autoridades, por intermédio da Mesa da Assembléia ou

diretamente, providências para garantia de suas imunidades;
VII - utilizar-se dos serviços da Secretaria da Assembléia para fins

relacionados com o exercício do mandato;
VIII - receber, diariamente, a edição do órgão oficial dos Poderes do

Estado;
IX - retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou livros da biblioteca.
Parágrafo único - O Deputado não poderá presidir os trabalhos da

Assembléia Legislativa ou de comissão, nem ser designado relator, quando
se estiver discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal ou quando
se tratar de proposição de sua autoria.

Art. 47 - O Deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1 0 - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso,

salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente,
sem prévia licença da Assembléia Legislativa.

§ 20 - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação
suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 30 - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão
remetidos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, á Assembléia Legislativa,
para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, decida sobre a
prisão e autorize ou não a formação de culpa.

§ 40 - o Deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de
Justiça.

§ 50 - o Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação
recebida ou prestada em razão do exercício do mandato nem sobre as
pessoas que lhe tenham confiado ou dele recebido informação.

§ 60 - Aplicam-se ao Deputado as regras da Constituição da República não
inscritas na Constituição do Estado sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e
incorporação às Forças Armadas.

Art. 48 - O Deputado que se desvincular de seu partido perde o direito de
ocupar cargo ou exercer função destinados à sua Bancada, salvo se membro
da Mesa da Assembléia.

Art. 49 - O Deputado sem filiação partidária não poderá candidatar-se à
eleição de cargos da Mesa da Assembléia nem ser designado membro de
comissão.

Capítulo II
Da Vaga, da Licença, do Afastamento e da

Suspensão do Exercido do Mandato
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Art. 50 - A vaga na Assembléia Legislativa verificar-se-á por falecimento,

renúncia ou perda do mandato.
Parágrafo único - A ocorrência de vaga será declarada pelo Presidente, em

Plenário, durante reunião ou durante o recesso, mediante ato publicado no
órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 51 - A renúncia ao mandato deve ser manifestada por escrito ao
Presidente da Assembléia e se tomará efetiva e irretratável depois de lida
em Plenário ou publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 52 - Considera-se haver renunciado:
- o Deputado que não prestar compromisso na forma e no prazo

previstos, respectivamente, nos arts. 60 e 70;
II - o suplente que, convocado, não entrar no exercício do mandato nos

termos deste Regimento.
Art. 53 - Perderá o mandato o Deputado:

- que infringir proibição estabelecida no art. 57 da Constituição do Estado;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro

parlamentar,
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, a 113

(um terço) das reuniões ordinárias, salvo em caso de licença ou missão
autorizada pela Assembléia Legislativa;

IV - que perder os direitos políticos ou os tiver suspensos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na

Constituição da República;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;
VII - quando o decretar o Poder Judiciário, em sentença transitada em

julgado, nos casos previstos na Constituição da República.
§ 1 0 - Nos casos previstos nos incisos 1, II e VI, a perda de mandato será

decidida, à vista de provocação da Mesa ou de partido representado na
Assembléia Legislativa, por voto secreto da maioria dos Deputados,
assegurada ampla defesa e observado o seguinte procedimento:

- a representação será encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que a receberá, processará e fornecerá cópia ao Deputado;

II - o Deputado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa escrita
e indicar provas;

III - não oferecida a defesa, o Presidente da Comissão nomeará defensor
dativo para fazê-la em prazo igual ao estabelecido no inciso anterior

IV - oferecida a defesa, a Comissão, no prazo de 15 (quinze) dias,
procederá à instrução probatória e proferirá parecer concluindo pela
apresentação de projeto de resolução que disponha sobre a perda do
mandato, se procedente a representação, ou pelo arquivamento desta;

V - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça será encaminhado à
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Mesa da Assembléia e incluído em ordem do dia.

§ 20 - Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa
da Assembléia, de oficio ou por provocação de qualquer dos Deputados ou
de partido representado na Assembléia Legislativa, assegurada ampla
defesa.

§ 30 - No caso de incapacidade civil absoluta, a suspensão do exercício do
mandato não implica a perda da remuneração.

Art. 54- Será dada licença ao Deputado para:
- chefiar missão temporária de caráter diplomático;

II - participar de curso, congresso, conferência ou reunião considerada de
interesse da atividade parlamentar;

III - tratar da saúde, quando, por motivo de doença comprovada, se
encontrar impossibilitado de cumprir os deveres decorrentes do exercício do
mandato;

IV - tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o
afastamento não ultrapasse 120 (cento e vinte) dias por sessão legislativa
ordinária.

§ 1 0 - A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao
Presidente da Assembléia Legislativa.

§ 20 - A licença será concedida pelo Presidente, de ofício ou a
requerimento, exceto nas hipóteses dos incisos 1 e IV, quando a decisão
caberá à Mesa da Assembléia.

§ 30 - O Deputado licenciado poderá exercer os direitos assegurados nos
incisos V, VI, VIII e IX do art. 46, ficando suspensos os enumerados nos
demais incisos.

§ 40 O Deputado não poderá reassumir o mandato antes de findo o prazo
da licença, quando esta houver ensejado a convocação de suplente.

§ 5°- Para se afastar do território nacional, o Deputado dará prévia ciência
à Assembléia Legislativa, por intermédio do Presidente, indicando a natureza
e a duração do afastamento.

§ 60 - Não será subvencionada viagem de Deputado, ressalvado o disposto
no inciso XXVI do art. 120 ou na hipótese de representação da Assembléia
Legislativa por determinação da Mesa da Assembléia.

§ 70 - Para obtenção ou prorrogação da licença médica, será necessário
laudo de inspeção de saúde, firmado por 3 (três) médicos integrantes do
serviço competente da Secretaria da Assembléia.

Art. 55 - Ao se afastar do exercício do mandato para ser investido no cargo
de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário do Distrito Federal
ou de Município que seja Capital de Estado, bem como ao reassumir suas
funções, o Deputado deverá fazer comunicação escrita à Mesa da
Assembléia.



106
§ 1 0 - No caso do afastamento de que tratam este artigo e o inciso 1 do art.

54, o Deputado poderá optar pela remuneração do mandato.
§ 20 - A apresentação da comunicação de que trata este artigo implica

perda dos lugares que o Deputado ocupe nas comissões.
Art. 56 - As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão durante

o estado de sítio, só podendo ser suspensas depois de decisão tomada em
escrutínio secreto, mediante o voto de 213 (dois terços) dos membros da
Assembléia Legislativa, restrita a suspensão aos atos que, praticados fora do
recinto da Casa, sejam incompatíveis com a execução da medida.

Parágrafo único - A mensagem que solicita a suspensão será remetida à
Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer.

Capítulo III
Da Licença para Instauração de Processo Criminal contra Deputado
Art. 57 - A solicitação do Presidente do Tribunal competente para instaurar

processo criminal contra Deputado será instruída com cópia integral dos
autos.

Art. 58 - A solicitação de licença será submetida a exame preliminar pelo
Corregedor da Assembléia, que emitirá parecer sobre o aspecto formal do
pedido.

§ 1 0 - Quando o parecer concluir pelo não-atendimento dos pressupostos
para o seu recebimento, a solicitação será devolvida ao Tribunal competente
para as providências cabíveis.

§ 20 - Verificado o atendimento dos pressupostos, o Presidente despachará
o expediente à Comissão de Constituição e Justiça, observadas as seguintes
normas:

- no caso de flagrante, a Comissão resolverá preliminarmente sobre a
prisão, devendo:

a) ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob custódia da
Assembléia Legislativa até o pronunciamento desta sobre o relaxamento ou
não da prisão;

b) facultar ao réu ou ao seu defensor o oferecimento de alegações orais ou
escritas em reunião expressamente convocada para essa finalidade, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento dos autos;

c) oferecer, em 24 (vinte e quatro) horas, parecer sobre a manutenção ou
não da prisão, a ser submetido ao Plenário, que decidirá, em sua primeira
reunião, pela maioria dos membros da Assembléia Legislativa, em escrutínio
secreto, dando-se, em qualquer hipótese, prosseguimento ao processo, na
forma prevista para pedido de licença, para o fim de autorização ou não da
formação de culpa;

II - no caso de solicitação de licença, será observado o seguinte:
a) a Comissão deliberará preliminarmente, no prazo de 20 (vinte) dias,
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sobre a possibilidade de sua concessão, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do Estado;

b) verificando que os atos imputados ao Deputado se incluem entre as
hipóteses de inviolabilidade parlamentar, a Comissão emitirá parecer, a ser
submetido ao Plenário, pela impossibilidade de deliberação sobre a matéria
e pela conseqüente devolução do pedido ao Tribunal competente;

c) não se verificando a hipótese da alínea anterior, a Comissão fornecerá
cópia do pedido de licença ao Deputado denunciado, que terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa escrita e indicar provas;

d) não apresentada a defesa, o Presidente da Comissão nomeará defensor
dativo para oferecê-la em prazo igual ao estabelecido na alínea anterior;

e) apresentada a defesa, abrir-se-á a fase de instrução probatória, por
prazo não excedente a 10 (dez) dias, passando-se à emissão de parecer, nos
5 (cinco) dias seguintes, em que se concluirá pelo deferimento ou
indeferimento do pedido de licença, ou pela autorização ou não da formação
de culpa, no caso de flagrante;

t) o processo lacrado e rubricado será encaminhado à Mesa da Assembléia
para inclusão do parecer em ordem do dia;

g) se, pelo voto secreto da maioria dos membros da Assembléia
Legislativa, for admitida a acusação, considerar-se-á concedida a licença
para instauração do processo ou autorizada a formação de culpa, dando o
Presidente da Assembléia, em qualquer hipótese, ciência imediata da
decisão ao Tribunal competente.

§ 30 - Aprovada pelo Plenário solicitação de urgência de iniciativa do
Corregedor ou de outro Deputado, aplicar-se-á ao procedimento estabelecido
no inciso II deste artigo a regra prevista no ar[. 273.

Capítulo IV
Do Decoro Parlamentar

Art. 59 - O Deputado que descumprir os deveres decorrentes do mandato
ou praticar ato que afete a dignidade da investidura estará sujeito a processo
e penalidades previstos neste Regimento.

§ 1°- Constituem penalidades:	 -
- censura;

II - impedimento temporário do exercício do mandato, não excedente a 30
(trinta) dias;

III - perda do mandato.
§ 20 - Considera-se atentatório ao decoro parlamentar o uso, em discurso

ou proposição, de expressões que configurem violação dos direitos
constitucionais.

§ 30 E incompatível com o decoro parlamentar:
- o abuso das prerrogativas constitucionais;
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II - a percepção de vantagens indevidas;
III - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de

encargos dele decorrentes;
IV - a prática de ofensa à imagem da instituição, à honra ou à dignidade de

seus membros.
Art. 60 - A censura será verbal ou escrita.
§ 1 0 - A censura verbal é aplicada, em reunião, pelo Presidente da

Assembléia ou pelo de comissão, ao Deputado que:
- deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres decorrentes do

mandato ou os preceitos deste Regimento;
II - perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as regras de boa

conduta no recinto da Assembléia Legislativa ou em suas demais
dependências.

§ 20 - A censura escrita será imposta pela Mesa da Assembléia ao
Deputado que:

- reincidir nas hipóteses previstas no parágrafo anterior
II - usar, em discurso ou proposição, expressões atentatórias ao decoro

parlamentar;
III - praticar ofensas físicas ou morais em dependências da Assembléia

Legislativa ou desacatar, por atos ou palavras, outro Deputado, a Mesa da
Assembléia ou comissão e respectivas Presidências ou o Plenário.

Art. 61 - Considera-se incurso na sanção de impedimento temporário do
exercício do mandato o Deputado que:

- reincidir nas hipóteses previstas no § 20 do artigo anterior,
II - praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos deste Regimento;
III - revelar conteúdo de debate ou deliberação que, por decisão do

Plenário ou de comissão, deva permanecer sigiloso;
IV - revelar informação ou conteúdo de documento oficial de caráter

sigiloso de que tenha tido conhecimento.
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a penalidade será

aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples,
assegurada ao infrator ampla defesa.

Ali. 62 - O Deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua
honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembléia que mande
apurar a veracidade da argüição e, não provada a procedência, imponha ao
Deputado ofensor a penalidade regimental cabível.

Capítulo V
Da Convocação de Suplente

Ali. 63 - O Presidente convocará suplente de Deputado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, nos casos de:

- ocorrência de vaga;
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II - investidura do titular nas funções indicadas no art. 55;
III - licença para tratamento de saúde do titular por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, vedada a soma de períodos para esse efeito,
estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas
prorrogações;

IV - licença para chefiar missão temporária de caráter diplomático,
atendido o disposto no inciso anterior;

V - não-apresentação do titular à posse no prazo regimental, observado o
disposto no "caput' e no § 1 0 do art. 70.

Parágrafo único - O suplente de Deputado, quando convocado em caráter
de substituição, não poderá ser eleito para os cargos da Mesa da
Assembléia.

Art. 64 - Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para
preenchê-la, se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do
mandato, cabendo ao Presidente da Assembléia comunicar o fato à Justiça
Eleitoral.

Capitulo VI
Da Remuneração e da Ajuda de Custo

Art. 65 - A remuneração e a ajuda de custo do Deputado serão
estabelecidas, no final de cada legislatura, para a subseqüente.

Parágrafo único - O pagamento da remuneração corresponderá ao
comparecimento efetivo do Deputado às reuniões e à sua participação nas
votações.

Capítulo VII
Das Lideranças

Seção 1
Da Bancada

Art. 66 - Bancada é o agrupamento organizado de, no minimo, 5 (cinco)
Deputados de uma mesma representação partidária.

Art. 67 - Líder é o porta-voz da Bancada e o intermediário entre esta e os
órgãos da Assembléia Legislativa.

§ 1 0 - Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 5 (cinco) dias
E após o início da sessão legislativa ordinária, o nome de seu Líder, que será

escolhido em reunião por ela realizada para esse fim e cujas prerrogativas
legais observarão a proporção fixada no § 40 deste artigo.

§ 20 - A indicação de que trata o parágrafo anterior será formalizada em
ata, cuja cópia será encaminhada à Mesa da Assembléia.

§ 30 - Enquanto não for feita a indicação, considerar-se-á Líder o Deputado
mais idoso.

§ 40 - Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de 1 (um) por
10 (dez) Deputados, ou fração, da respectiva Bancada, ressalvado o disposto
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no parágrafo único do art. 68 e no § 2 0 do art. 72.

§ 5° - Os Líderes e os Vice-Líderes não poderão ser membros da Mesa da
Assembléia.

Art. 68 - Haverá Líder do Governo se o Governador do Estado o indicar à
Mesa da Assembléia.

Parágrafo único - Poderão ser indicados pelo Líder do Governo até 3 (três)
Vice-Lideres.

Art. 69- Além de outras atribuições regimentais, cabe ao Líder.
- inscrever membros da Bancada ou do Bloco Parlamentar para

discutirem matéria constante na pauta e falar na terceira parte da reunião;
li - indicar candidatos da Bancada ou do Bloco Parlamentar para

concorrerem aos cargos da Mesa da Assembléia;
III - indicar â Mesa da Assembléia membros da Bancada ou do Bloco

Parlamentar para comporem as comissões e, nos termos do art. 117, propor
substituição;

IV - cientificar a Mesa da Assembléia de qualquer alteração nas
Lideranças.

Art. 70 - Será facultado ao Líder, em caráter excepcional, usar da palavra
pelo tempo que o Presidente da Assembléia prefixar, a fim de tratar de
assunto relevante e urgente ou responder a crítica dirigida à Bancada ou ao
Bloco Parlamentar a que pertença.

§ 1° - Quando o Líder não puder ocupar a tribuna, poderá transferir a
palavra a um dos seus Vice-Líderes ou a qualquer de seus liderados.

§ 20 - A palavra somente será concedida, em ambas as fases da Ordem do
Dia, depois de discutidas ou votadas as matérias nelas constantes.

Seção II
Dos Blocos Parlamentares

Alt 71 - É facultado às representações partidárias, por decisão da maioria
de seus membros, constituir Bloco Parlamentar, sob liderança comum,
vedada a participação de cada uma delas em mais de um Bloco.

§ 1 0 - A constituição do Bloco Parlamentar e as alterações nele verificadas
serão comunicadas à Mesa da Assembléia, para registro e publicação.

§ 20 - O Bloco Parlamentar terá o tratamento dispensado às Bancadas.
§ 30 - A escolha do Líder será comunicada à Mesa da Assembléia até 5

(cinco) dias após a constituição do Bloco Parlamentar, em documento
subscrito pela maioria dos membros de cada representação partidária que o
integre.

§ 40 - As Lideranças de Bancadas coligadas em Bloco Parlamentar têm
suspensas suas atribuições, direitos e prerrogativas regimentais e demais
prerrogativas legais.

§ 50 - Não será admitida a constituição de Bloco Parlamentar integrado por
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menos de 1 15 (um quinto) dos membros da Assembléia Legislativa.
§ 60 - Se o desligamento de uma representação partidária implicar

composição numérica menor que a fixada no parágrafo anterior, extinguir-se-
á o Bloco Parlamentar.

§ 70 - O Bloco Parlamentar tem existência por sessão legislativa ordinária e
persiste durante a convocação extraordinária da Assembléia Legislativa.

§ 81 - Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificada sua composição
numérica, será revista a participação das representações partidárias ou dos
Blocos nas comissões, para o fim de redistribuição de lugares, consoante o
princípio da proporcionalidade partidária.

§ 90 - A representação partidária que se tenha desvinculado de Bloco
Parlamentar ou a que tenha integrado Bloco posteriormente dissolvido não
poderá participar de outro na mesma sessão legislativa ordinária.

Seção III
Da Maioria e da Minoria

Art. 72 - Constitui a Maioria a Bancada ou o Bloco Parlamentar integrado
pelo maior número de membros, considerando-se a Minoria a Bancada ou o
Bloco Parlamentar de composição numérica imediatamente inferior que, em
relação ao Governo, expresse posição oposta à da Maioria.

§ 1 0 - As Lideranças da Maioria e da Minoria são constituídas segundo os
preceitos deste Regimento aplicáveis â Bancada e ao Bloco Parlamentar.

§ 20 - Não haverá Vice-Líder da Maioria nem da Minoria.
Seção IV

Do Colégio de Líderes
Art. 73 - Os Lideres da Maioria, da Minoria, das Bancadas e dos Blocos

Parlamentares constituem o Colégio de Líderes.
§ 1 0 - Os Lideres de Bancadas que participem de Bloco Parlamentar e o

Líder do Governo terão direito a voz, mas não a voto, no Colégio de Líderes.
§ 20 - O voto de Líder de Bloco Parlamentar terá peso correspondente ao

número de representações partidárias que integrem o Bloco.
§ 30 - As deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas por maioria

absoluta.	 -
§ 40 - O Acordo de Lideres que vise a alterar procedimento especifico na

tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade dos
membros do Colégio de Líderes.

§ 50 - O Acordo de Lideres não será recebido se visar a alterar
essencialidades do processo legislativo.

Título IV
Da Mesa da Assembléia

Capítulo 1
Da Composição e da Competência
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Art. 74 - A Mesa da Assembléia, na qualidade de comissão executiva,

incumbe a direção dos trabalhos da Assembléia Legislativa.
Ali. 75 - A Mesa da Assembléia é composta do Presidente, de 2 (dois)

Vice-Presidentes e de 2 (dois) Secretários.
Art. 76 - Tomarão assento à mesa, durante as reuniões, o Presidente da

Assembléia e os 2 (dois) Secretários.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia convidará Deputados para

exercerem a função de Secretário, na ausência eventual dos titulares.
Ali. 77 - O mandato para membro da Mesa da Assembléia, vedada a

recondução para o mesmo carpo em eleição verificada na mesma
legislatura, é de 2 (dois) anos e termina com a posse dos sucessores.

Art. 78 - Os membros da Mesa da Assembléia não poderão ser indicados
Líderes de Bancada ou de Bloco Parlamentar nem fazer parte de comissão
permanente, especial ou de inquérito.

Art. 79 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente, entre outras
atribuições:

- dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias a
sua regularidade;

II - promulgar as emendas à Constituição;
III - dar conhecimento ao Plenário, na última semana da sessão legislativa

ordinária, do relatório das atividades da Assembléia Legislativa;
IV - definir limites e competência para ordenar despesas, dentro da

previsão orçamentária, e autorizar celebração de contrato;
V - orientar os serviços administrativos da Assembléia Legislativa,

interpretar o regulamento e decidir, em grau de recurso, acerca de matéria
relativa aos direitos e aos deveres dos servidores;

VI - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e fixar seus
percentuais, salvo quando expressos em lei ou resolução, conceder licença,
pôr em disponibilidade, exonerar, demitir e aposentar o servidor da
Secretaria da Assembléia, assinando o Presidente o respectivo ato;

VII - apresentar projeto de resolução que vise a:
a) dispor sobre o Regimento Interno e suas alterações;
b) fixar a remuneração do Deputado, em cada legislatura, para a

subseqüente;
c) fixar a remuneração, para cada exercício financeiro, do Governador, do

Vice-Governador e de Secretário de Estado;
d) dispor sobre o regulamento geral da Secretaria da Assembléia, sua

organização, seu funcionamento e sua polícia, bem como suas alterações;
e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou

função, plano de carreira, regime jurídico dos servidores da Secretaria da
Assembléia e fixação de sua remuneração, observados os parâmetros
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estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
O criar entidade da administração indireta da Assembléia Legislativa,

observado, no que couber, o disposto nas alíneas "d" e "e';
g) conceder licença ao Governador do Estado para interromper o exercício

de suas funções;
h) conceder licença ao Governador para ausentar-se do Estado e, ao Vice-

Governador, do País, quando prevista ausência superior a 15 (quinze) dias:
i) dispor sobre mudança temporária da sede da Assembléia Legislativa;
1) abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembléia Legislativa, nos

termos da Constituição do Estado, e propor a abertura de outros créditos
adicionais;

VIII - emitir parecer sobre:
a) matéria de que trata o inciso anterior;
b) requerimento de inserção de documentos e pronunciamentos não

oficiais nos anais da Assembléia Legislativa;
c) requerimento de informações às autoridades estaduais, somente o

admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou
quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa;

d) constituição de comissão de representação que importe ônus para a
Assembléia Legislativa;

IX - decidir sobre a solicitação a que se refere o art. 306;
X - declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos previstos nos

incisos III, IV e V do art. 53, na forma do disposto no § 2 0 do mesmo artigo;
Xl - aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado, consoante o § 20

do art. 60;
XII - aprovar a proposta do orçamento anual das administrações direta e

indireta da Assembléia Legislativa e encaminhá-la ao Poder Executivo;
XIII - encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas da

Secretaria da Assembléia referente a cada exercício financeiro, para parecer
prévio;

XIV - publicar mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado,
resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no
período pelas unidades administrativas diretas e indiretas da Assembléia
Legislativa;

XV - autorizar aplicação de disponibilidades financeiras das administrações
direta e indireta da Assembléia Legislativa, mediante depósito em
instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos previstos em
lei federal;

XVI - conceder licença a Deputado nas hipóteses previstas nos incisos 1 e
IV do art. 54.

Parágrafo único - As disposições relativas às comissões permanentes
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aplicam-se, no que couber, à Mesa da Assembléia.

Art. 80- A Mesa da Assembléia, por iniciativa própria ou a requerimento de
Deputado ou comissão, exercerá a competência prevista no art. 103 da
Constituição da República e no art. 118 da Constituição do Estado.

Capítulo II
Do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembléia Legislativa
Art. 81 - A Presidência é O órgão representativo da Assembléia Legislativa

e responsável pela direção dos trabalhos institucionais e por sua ordem.
Art. 82 - Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras

atribuições:
- abrir, presidir e encerrar as reuniões da Assembléia Legislativa;

II - determinar a leitura das atas pelo 2 0-Secretário, submetê-las a
discussão e assiná-las, depois de aprovadas;

III - receber a correspondência destinada à Assembléia Legislativa;
IV - determinara leitura da correspondência pelo 1°-Secretário;
V - anunciar o número de Deputados presentes à reunião;
VI - autenticar, juntamente com o 1 0-Secretário, a lista de presença dos

Deputados;
VII - organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as Lideranças;
VIII - determinar a retirada de proposição da ordem do dia;
IX - submeter a discussão e votação a matéria em pauta;
X - anunciar o resultado da votação;
Xl - anunciar o projeto de lei apreciado conclusi-vamente pelas comissões

e a fluência do prazo para interposição do recurso a que se refere o inciso 1
do § 20 do art. 60 da Constituição do Estado;

XII - decidir sobre requerimento sujeito a seu despacho;
XIII - determinar a anexação, o arquivamento ou o desarquivamento de

proposição;
XIV - declarar a prejudicialidade de proposição;
XV - interpretar o Regimento Interno da Assembléia e decidir sobre

questão de ordem;
XVI - prorrogar, de oficio, o horário da reunião;	-
XVII - convocar sessão legislativa extraordinária e reunião da Assembléia

Legislativa;
XVIII - determinar a publicação dos trabalhos da Assembléia Legislativa;
XIX - designar os membros das comissões;
XX - constituir comissão de representação;
XXI - declarar a perda da qualidade de membro de comissão, por motivo

de falta, nos termos do § 20 do art. 116;
XXII - distribuir matéria às comissões;
XXIII - indeferir requerimento de audiência de comissão, quando
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impertinente ou quando sobre a proposição já se tenham pronunciado 3
(três) comissões, salvo o disposto no art. 204;

XXIV - decidir sobre recurso de decisão de questão de ordem argüida em
comissão;

XXV - presidir as reuniões da Mesa da Assembléia, com direito a voto;
XXVI - dar posse aos Deputados;
XXVII - conceder licença a Deputado, exceto nas hipóteses previstas nos

incisos 1 e IV do art. 54;
XXVIII - assinar as proposições de lei;
XXIX - promulgar:
a) resolução legislativa, ressalvada a hipótese prevista no art. 197;
b) lei resultante de sanção tácita, transcorrido o prazo previsto no § 8 0 do

art 70 da Constituição do Estado;
o) lei ou disposição legal resultante de rejeição de veto, transcorrido o

prazo previsto no § 80 do art. 70 da Constituição do Estado;
XXX - encaminhar pedido de informação e reiterá-lo, se não for atendido

no prazo de 30 (trinta) dias;
XXXI - encaminhar aos órgãos ou às entidades referidos no art. 114 as

conclusões de comissão parlamentar de inquérito;
XXXII - assinar a correspondência oficial destinada ao Presidente da

República, aos Governadores de Estado e do Distrito Federal, aos Ministros
e aos Secretários de Estado, aos Presidentes do Congresso Nacional, da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembléias Legislativas e
dos Tribunais, bem corno a autoridades diplomáticas e religiosas;

XXXIII - comunicar a existência de vaga de Conselheiro do Tribunal de
Contas, para os fins da escolha prevista no inciso II do § 1 0 do ari. 78 da
Constituição do Estado;

XXXIV - exercer o Governo do Estado no caso previsto no art. 87 da
Constituição do Estado;

XXXV - zelar pelo prestigio e pela dignidade da Assembléia Legislativa,
pelo respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros e pelo
decoro parlamentar;	 -

XXXVI - dirigir a policia da Assembléia Legislativa.
Art. 83 - Ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as

providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões,
especialmente:

- fazer observar as leis e este Regimento;
II - recusar proposição que não atenda às exigências constitucionais ou

regimentais;
III - interromper o orador que se desviar do ponto em discussão, falar sobre

o vencido, bem corno faltar à consideração para com a Assembléia
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Legislativa, sua Mesa, suas comissões ou algum de seus membros e, em
geral, para com representantes do poder público, chamando-o à ordem ou
retirando-lhe a palavra;

IV - convidar a retirar-se do recinto do Plenário o Deputado que perturbar a
ordem;

V - aplicar censura verbal ao Deputado;
VI - chamar a atenção do Deputado, ao esgotar-se o prazo de sua

permanência na tribuna;
VII - não permitir a publicação de expressões vedadas por este Regimento;
VIII - suspender a reunião ou fazer retirar pessoas das galerias, se as

circunstâncias o exigirem.
Art. 84 - Para tomar parte na discussão de qualquer assunto, o Presidente

passará a Presidência a seu substituto.
§ 1 0 - O Presidente votará nos casos de escrutínio secreto e de desempate

nas demais votações, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para
efeito de quorum".

§ 20 - Nas votações secretas, havendo empate, este será resolvido pela
repetição da votação.

Art. 85 - Na ausência ou no impedimento do Presidente, o 1 1Wice-
Presidente o substituirá e, na falta deste, o 20-Vice-Presidente.

Capítulo III
Dos Secretários

Art. 86- Compete ao 10-Secretário:
- inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia e fiscalizar-lhe as

despesas;
II - fazer a chamada dos Deputados;
III - ler, na íntegra, os ofícios das altas autoridades e as proposições para

discussão ou votação, bem como, em resumo, qualquer outro documento;
IV - despachar a matéria do Expediente;
V - fazer a correspondência oficial da Assembléia Legislativa, assinando a

que não for atribuída ao Presidente;
VI - formalizar, em despacho, a distribuição de matéria às comissões;
VII - assinar, depois do Presidente, as proposições de lei, bem como as leis

e as resoluções legislativas que este promulgar;
VIII - proceder à contagem dos Deputados, em verificação de votação;
IX - providenciar a entrega de cópia das proposições em pauta aos

Deputados;
X - anotar o resultado das votações;
XI - autenticar, junto com o Presidente, a lista de presença dos Deputados.
Art. 87 - Compete ao 20-Secretário:

- fiscalizar a redação das atas e fazer a sua leitura no Plenário;
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II - assinar, depois do 1 0-Secretário, as proposições de lei, bem como as
leis e as resoluções legislativas que o Presidente promulgar;

til - redigir a ata das reuniões secretas;
IV - auxiliar o 1°-Secretário na verificação de votação.
Art. 88 - Os Secretários substituir-se-ão pela ordem de sua enumeração e

substituirão o Presidente na falta ou no impedimento dos Vice-Presidentes.
Capítulo IV

Da Polícia Interna
Art. 89 - Compete privativamente à Mesa da Assembléia o policiamento do

Palácio da Inconfidência e das demais dependências da Assembléia
Legislativa.

Art. 90 - É proibido o porte de arma em recinto da Assembléia Legislativa.
Art. 91 - A Mesa da Assembléia designará, depois de eleita, 2 (dois)

Deputados para Corregedor e Corregedor Substituto.
Art. 92 - Compete ao Corregedor:

- auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito da Assembléia Legislativa;

II - supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para revistar e
desarmar;

III - participar, na Comissão de Constituição e Justiça, do exame das
matérias a que se referem o § 1 0 do art. 53 e o art. 57;

IV - participar, na comissão especial e na Comissão de Constituição e
Justiça, do exame de matérias que envolvam as disposições regimentais
comidas nos arts. 59 a 62 deste Regimento.

Art. 93 - Será permitido a qualquer pessoa decentemente trajada ingressar
e permanecer nas dependências da Assembléia Legislativa, salvo nos
recintos de uso privativo, e assistir às reuniões do Plenário e das comissões.

Parágrafo único - O Presidente fará sair das dependências da Assembléia
Legislativa a pessoa cujo traje estiver em desacordo com o disposto neste
artigo ou que perturbar a ordem.

Ari. 94 - Durante as reuniões, somente serão admitidos no Plenário os
Deputados e os funcionários da Secretaria da Assembléia em serviço no
apoio ao processo legislativo, não sendo permitidos, no recinto, o fumo, as
conversações que perturbem os trabalhos ou as atitudes que comprometam
a solenidade, a ordem e o respeito.

§ 1 0 - Poderão permanecer, nas dependências contíguas ao Plenário, 1
(um) funcionário por Bancada e jornalistas credenciados.

§ 20 - As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário,
durante as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de 1 (um) servidor,
exceto no decurso do processo de votação.

Art. 95. - Se algum Deputado cometer ato suscetível de repressão
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disciplinar, o Presidente da Assembléia conhecerá do fato e promoverá a
abertura de sindicância ou de inquérito destinados a apurar
responsabilidades.

Título V
Das Comissões

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 96 - As comissões da Assembléia Legislativa são:
- permanentes, as que subsistem nas legislaturas;

II - temporárias, as que se extinguem com o término da legislatura ou antes
dele, se atingido o fim para que foram criadas ou findo o prazo estipulado
para seu funcionamento.

Art. 97 - Os membros das comissões são designados pelo Presidente da
Assembléia, por indicação dos Líderes das Bancadas ou dos Blocos
Parlamentares, na forma do inciso III do art. 69.

§ 1 0 - O número de suplentes nas comissões é igual ao de efetivos,
ressalvado o disposto no § 20 do art. 115.

§ 20 - O membro efetivo será substituído, em suas faltas e impedimentos,
pelo suplente.

Art. 98 - Na constituição das comissões, é assegurada, tanto quanto
possível, a representação proporcional das Bancadas ou dos Blocos
Parlamentares.

§ 1 0 - A participação proporcional é determinada pela divisão do número de
Deputados pelo número de membros de cada comissão, e do número de
Deputados de cada Bancada ou Bloco Parlamentar pelo quociente assim
obtido, indicando o inteiro do quociente final, chamado quociente partidário,
o número de membros de Bancada ou do Bloco Parlamentar na comissão.

§ 20 - As vagas remanescentes, uma vez aplicado o critério previsto no
parágrafo anterior, serão destinadas às Bancadas ou aos Blocos
Parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, das
maiores para as menores.

§ 30 - Em caso de empate na fração referida no parágrafo anterior, as
vagas a serem preenchidas serão destinadas às Bancadas ou aos Blocos
Parlamentares ainda não representados na comissão.

§ 40 - As vagas que sobrarem, uma vez aplicados os critérios anteriores,
serão preenchidas mediante acordo das Bancadas ou dos Blocos
Parlamentares interessados, que, no prazo de 3 (três) dias, farão as
indicações respectivas.

§ 50 - Esgotando-se sem indicação o prazo a que se referem o parágrafo
anterior e o art. 106, o Presidente da Assembléia designará os Deputados
para o preenchimento das vagas.
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Art. 99 - O Deputado que não for membro da comissão poderá participar
das discussões, sem direito a voto.

Art. 100 - As comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

- discutir e votar proposições, dispensada a apreciação do Plenário, nos
termos do art. 103;

II - apreciar os assuntos e as proposições submetidos ao seu exame e
sobre eles emitir parecer;

III - iniciar o processo legislativo;
IV - realizar inquérito;
V - realizar audiência pública com entidades da sociedade civil;
VI - realizar audiência pública em regiões do Estado, para subsidiar o

processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária;
VII - convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da

administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado para prestar, pessoalmente, informação sobre
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de
ausência injustificada;

VIII - convocar, além das autoridades a que se refere o inciso anterior,
outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às
suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou o não-
atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias;

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração
indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais;

X - receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer
pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas;

Xl - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, na forma do
inciso VI do § 20 do art. 60 da Constituição do Estado;

XII - apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado,
de região metropolitana, de aglomeração urbana e de microrregião;

XIII - acompanhar a implantação dos planos e dos programas de que trata
o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles
investidos;

XIV - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, das
entidades da administração indireta, inclusive das fundações e das
sociedades instituídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo
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capital social ele participe;

XV - determinar a realização de diligência, perícia ou inspeção de auditoria
nas entidades indicadas no inciso anterior, podendo, para isso, solicitar o
auxilio do Tribunal de Contas;

XVI - exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração pública;
XVII - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem da competência regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa, elaborando o respectivo projeto de resolução;

XVIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo
temático ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito,
conferência, exposição, seminário ou evento congênere;

XIX - realizar, de ofício ou a requerimento, audiência com órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta e da sociedade civil,
para elucidação de matéria sujeita a seu parecer ou decisão, ou solicitar
colaboração ou informação para a mesma finalidade, não implicando a
diligência dilação dos prazos, ressalvado o disposto nos § 3 0 e 50 do art.
135 e nos arts. 298 e 299.

Parágrafo único - As atribuições contidas nos incisos III, IX, XVI , XVII e
XIX não excluem a iniciativa concorrente de Deputado.

Capítulo II
Das Comissões Permanentes

Seção 1
Da Denominação e da Competência

Art. 101 - São as seguintes as comissões permanentes:
- de Administração Pública;

II - de Assuntos Municipais e Regionalização;
III - de Constituição e Justiça;
IV - de Defesa do Consumidor;
V - de Direitos Humanos;
VI - de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
VII - de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
VIII - de Meio Ambiente e Recursos Naturais;
IX - de Política Agropecuária e Agroindustrial;
X - de Redação;
XI - de Saúde;
XII - de Transporte, Comunicação e Obras Públicas;
XIII - de Turismo, Indústria e Comércio;
XIV - do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Art. 102 - São matérias de competência das comissões permanentes,

observado o disposto no art. 100, especificamente:
- da Comissão de Administração Pública:
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a) a organização dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de
Contas, do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, das Polícias Militar e Civil e do sistema de defesa civil;

b) o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos civis e militares;
c) os quadros de pessoal das administrações direta e indireta;
d) a política de prestação e concessão de serviços públicos;
e) o direito administrativo em geral;
II - da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização:
a) a divisão administrativa e judiciária;
b) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e

a alteração de limites e topônimos municipais;
c) as normas gerais de criação, organização e supressão de distrito;
d) o direito urbanístico;
e) a política de desenvolvimento urbano;
t) a região de desenvolvimento, a região metropolitana, a aglomeração

urbana e a microrregião;
III - da Comissão de Constituição e Justiça:
a) os aspectos jurídico, constitucional e legal das proposições;
b) a representação que vise à perda de mandato de Deputado, nos casos

do § 1 0 do art. 53;
c) o pedido de licença para processar Deputado e Secretário de Estado;
d) o recurso de decisão de questão de ordem, na forma do § 1 0 do art. 167,

de decisão de não-recebimento de proposição por inconstitucionalidade e o
recurso de que trata o § 3 0 do art. 112;

e) a adequação de proposição às exigências regimentais, nos termos do
disposto no § 50 do art. 173 e no § 20 do art. 286:

IV - da Comissão de Defesa do Consumidor:
a) as relações de consumo, a intermediação de conflitos e as medidas de

proteção e defesa do consumidor;
b) a orientação e a educação do consumidor;
c) a economia popular e a repressão ao abuso do poder econômico;
d) a composição, a qualidade, a apresentação, a publicidade e a

distribuição de bens e serviços;
e) a política de abastecimento;
V - da Comissão de Direitos Humanos:
a) a defesa dos direitos individuais e coletivos;
b) a defesa dos direitos políticos;
c) a defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos grupos sociais

minoritários;
d) a política de segurança pública;
e) a promoção e a divulgação dos direitos humanos;
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VI - da Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia:
a) a política e o sistema educacional;
b) a política de desenvolvimento e proteção do patrimônio cultural mineiro;
e) a promoção do desporto e do lazer,
d) o estudo, a pesquisa e os programas de desenvolvimento da ciência e

da tecnologia;
VII - da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem

prejuízo da competência específica das demais comissões:
a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, o

crédito adicional e as contas públicas, destacadamente as apresentadas
anualmente pelo Governador do Estado;

b) o acompanhamento da execução de políticas públicas e a fiscalização
de investimentos;

c) o sistema financeiro e a matéria tributária;
d) a repercussão financeira das proposições;
e) a comprovação de existência e disponibilidade de receita, nos termos do

inciso 1 do art. 68 da Constituição do Estado;
O a matéria de que tratam os incisos XIV e XVI do art. 100;
g) as subvenções sociais;
VIII - da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais:
a) a política e o direito ambientais;
t» a preservação da biodiversidade;
c) a proteção, a recuperação e a conservação dos ecossistemas;
d) o controle da poluição e da degradação ambientais;
e) a proteção da flora, da fauna e da paisagem;
f) a educação ambiental;
g) a política de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos, minerários, de

solos e biópticos;
IX - da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial:
a) o fomento da produção agropecuária;
b) a agroindustrialização e o desenvolvimento do negócio agrícola;
c) a política fundiária;	 -
d) a promoção do desenvolvimento rural e do bem-estar social no campo;
e) a alienação e a concessão de terras públicas;
X - da Comissão de Redação, a redação final das proposições;
XI - da Comissão de Saúde:
a) a saúde;
b) a assistência médica, hospitalar e sanitária;
c) a prevenção das deficiências física, sensorial e mental;
d) o saneamento básico;
XII - da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas:
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a) a política estadual de planejamento, gerenciamento, construção e

manutenção dos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroviário;

b) a política de ordenação e exploração dos serviços de transporte
intermurticipal;

c) a política de concessão e funcionamento dos terminais e vias de
transporte;

d) a política de educação para segurança no trânsito;
e) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa;
fl a política de informática, automação e comunicação;
g) os assuntos atinentes a obras públicas;
XIII - da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio:
a) a política e o sistema regional de turismo;
b) o fomento da produção industrial, do comércio e do turismo;
c) a política econômica, os planos e os programas estaduais, regionais e

setoriais de desenvolvimento integrado do Estado;
d) as relações internacionais que envolvam negociações nas áreas de

turismo, indústria e comércio, bem como a participação no MERCOSUL e
em outros blocos econômicos;

XIV - da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social:
a) a defesa e a promoção do trabalho;
b) a assistência social e a previdenciária;
c) a proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso;
d) a integração social do portador de deficiência.
Art. 103 - Compete às comissões permanentes apreciar, conclusivamente,

em turno único, as seguintes proposições, ressalvado o disposto no art. 104:
- projetos de lei que versem sobre:

a) declaração de utilidade pública;
b) denominação de próprios públicos;
II - projetos de resolução que tratem de subvenções;
III - requerimentos escritos que solicitarem:
a) providência a órgão da administração pública;	-
b) manifestação de pesar por falecimento de membro do poder público;
c) manifestação de apoio, aplauso, regozijo ou congratulações;
d) manifestação de repúdio ou protesto.
Parágrafo único - Os requerimentos a que se refere o inciso III prescindem

de parecer.
Art. 104 - Ao Plenário será devolvido o exame, global ou parcial, do mérito

de proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas contadas da publicação da decisão no órgão oficial
dos Poderes do Estado, houver requerimento de 1 110 (um décimo) dos
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membros da Assembléia Legislativa.

§ 1°- Na ocorrência do disposto neste artigo, as emendas apresentadas ao
projeto ou requerimento poderão receber parecer oral de relator designado
em Plenário.

§ 20 - Concluída a votação, o projeto será encaminhado à Comissão de
Redação.

Art. 105 - Na tramitação das proposições submetidas à deliberação
conclusiva das comissões, serão observadas, no que couber, as disposições
regimentais aplicáveis às matérias sujeitas à deliberação do Plenário.

Seção II
Da Composição

Art. 106- A designação dos membros das comissões permanentes far-se-á
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da instalação da primeira e da
terceira Sessões Legislativas Ordinárias, e prevalecerá pelo prazo de 2 (dois)
anos, salvo na hipótese de alteração da composição partidária e observado o
disposto nos § 70 e 80 do art. 71.

Parágrafo único - Considerar-se-á provisória a designação dos
representantes das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares cujos Líderes
não se houverem manifestado dentro do prazo estabelecido neste artigo.

Art. 107 - As comissões permanentes são constituídas de 5 (cinco) cinco
membros, exceto as de Administração Pública, de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se compõem de 7 (sete)
membros.

Art. 108 - O Deputado pode, como membro efetivo, fazer parte de até 2
(duas) comissões permanentes.

Parágrafo único - No caso de o Deputado ser indicado para integrar mais
de 2 (duas) comissões, prevalecerá, à falta de sua opção imediata, a
indicação para as 2 (duas) primeiras.

Art. 109 - Será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado,
semanalmente, a relação das comissões permanentes, com a indicação do
dia e da hora das reuniões e os nomes dos seus membros efetivos e
suplentes.

Capítulo III
Das Comissões Temporárias

Art. 110 - As comissões temporárias são:
- especiais;

II - de inquérito;
III - de representação.
Parágrafo único - A comissão temporária será composta de 5 (cinco)

membros, salvo:
- a de inquérito, que terá 7 (sete) membros;



rÀ
125

II - a indicada na alínea "d" do inciso 1 do art. 111, cuja composição
obedecerá à legislação pertinente;

III - a de representação, cuja composição será determinada pelo
Presidente da Assembléia.

Seção 1
Das Comissões Especiais

Art. 111 - São comissões especiais as constituídas para:
- emitir parecer sobre:

a) proposta de emenda à Constituição;
b) veto a proposição de lei;
c) escolha dos titulares dos cargos previstos no inciso XXIII do art. 62 e no

inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado;
d) pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade;
II - proceder a estudo sobre matéria determinada ou desincumbir-se de

missão atribuída pelo Plenário.
§ 1 0 - As comissões especiais serão constituídas pelo Presidente da

Assembléia, atendido o disposto nos arts. 97 e 98.
§ 20 - O Presidente não receberá requerimento de constituição de

comissão especial que tenha por objeto matéria afeta a comissão
permanente ou à Mesa da Assembléia.

§ 30 - As comissões a que se refere o inciso II apresentarão relatório, na
forma do art. 114.

§ 40 - As comissões de que trata o inciso II terão o prazo de até 60
(sessenta) dias para a conclusão de seus trabalhos, prorrogável 1 (uma) vez,
por até a metade, mediante deliberação do Plenário.

§ 50 - Na ocorrência do previsto no inciso II, o primeiro signatário do
requerimento fará parte da comissão e, em se tratando de membro da Mesa
da Assembléia, a vaga fica assegurada à representação partidária a que ele
pertença.

Seção II
Da Comissão Parlamentar de Inquérito

Art. 112- A Assembléia Legislativa, a requerimento de 1 13 '(um terço) de
seus membros, constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração
de fato determinado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a qual terá
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos em lei e neste Regimento.

§ 1 0 - Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante
interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica
e social do Estado, que demande investigação, elucidação e fiscalização e
esteja devidamente caracterizado no requerimento que deu origem à
comissão.
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§ 20 - O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por até a

metade, a requerimento da comissão.
§ 30 - O Presidente deixará de receber o requerimento que desatenda aos

requisitos regimentais, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça,
cabendo dessa decisão recurso para o Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 40 - Recebido o requerimento, o Presidente o despachará à publicação.
§ 50 - No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do

requerimento, os membros da comissão serão indicados pelos Líderes.
§ 60 - O primeiro signatário do requerimento fará parte da comissão, não

podendo ser seu Presidente ou relator.
§ 70 - No caso de o primeiro signatário do requerimento ser membro da

Mesa da Assembléia, sua vaga fica assegurada à representação partidária a
que ele pertença.

§ 50 - Esgotado sem indicação o prazo fixado no § 50, o Presidente, de
ofício, procederá à designação dos membros da comissão.

§ 90 - Poderão funcionar concomitantemente até 6 (seis) comissões
parlamentares de inquérito.

Art. 113 - A comissão parlamentar de inquérito poderá, no exercício de
suas atribuições, determinar diligências, convocar Secretário de Estado,
tomar depoimento de autoridade, ouvir indiciados, inquirir testemunhas,
requisitar informações, documentos e serviços, inclusive policiais, e
transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença.

§ 1 0 - Indiciados e testemunhas serão intimados na forma da legislação
federal específica, que se aplica, subsidiariamente, a todo o procedimento.

§ 20 - No caso de não-comparecimento do indiciado ou da testemunha sem
motivo justificado, a comissão adotará as providências necessárias ao
cumprimento da ordem.

§ 30 - A comissão parlamentar de inquérito, por deliberação de seus
membros, comprovada a impossibilidade de atendimento da intimação por
parte de indiciado ou testemunha, poderá deslocar-se das dependências da
Assembléia Legislativa para tomar o depoimento.

Art. 114- A comissão apresentará relatório circunstanciado, contendo suas
conclusões, o qual será encaminhado à Mesa da Assembléia, para
publicação e providências de sua competência e, quando for o caso,
remessa:

- ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado;
II - ao Poder Executivo, para as providências saneadoras de caráter

disciplinar e administrativo, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;
III - à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ao Tribunal

de Contas, para as providências previstas no art. 76 da Constituição do
Estado;
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iv - à autoridade à qual esteja afeto o conhecimento da matéria.
Parágrafo único - As conclusões do relatório poderão ser revistas pelo

Plenário, na forma do art. 104.
Seção III

Da Comissão de Representação
Art. 115 - A comissão de representação será constituída de oficio ou a

requerimento, para estar presente a atos em nome da Assembléia
Legislativa.

§ 1 0 - A representação que implicar ônus para a Assembléia Legislativa
somente poderá ocorrer se houver disponibilidade orçamentária.

§ 20 - Não haverá suplência na comissão de representação.
§ 30 - Quando a Assembléia Legislativa se fizer representar em

conferência, reunião, congresso ou simpósio, serão preferencialmente
escolhidos para comporem a comissão os Deputados que se dispuserem a
apresentar tese ou trabalho relativo ao temário.

Capítulo IV
Da Vaga nas Comissões

Art. 116- A vaga na comissão verificar-se-á por renúncia, perda do lugar,
desfiliação do partido pelo qual foi feita a indicação e nos casos previstos
nos arts. 50 e 55.

§ 1 0 - A renúncia tomar-se-á efetiva desde que, formalizada por escrito,
seja encaminhada ao Presidente da Assembléia.

§ 20 - A perda do lugar ocorrerá quando o membro efetivo da comissão, no
exercício do mandato, deixar de comparecer a 5 (cinco) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 10 (dez) alternadas, na sessão legislativa ordinária.

§ 30 - O Presidente da Assembléia designará novo membro para a
comissão, em caso de vaga, observado o disposto no art. 97.

§ 40 - O Líder disporá de 5 (cinco) dias úteis para a indicação de que trata
o art. 97, tendo em vista o disposto no parágrafo anterior.

§ 50 - Esgotado o prazo sem indicação, aplica-se o disposto no parágrafo
único do art. 106.

Capitulo V	 -
Da Substituição de Membro de Comissão

Art. 117- O Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar, na ausência do
suplente, indicará substituto ao Presidente da comissão.

Parágrafo único - Se o comparecimento do membro efetivo ou suplente
ocorrer depois de iniciada a reunião, o substituto nela permanecerá até que
conclua o ato que estiver praticando.

Capítulo VI
Da Presidência de Comissão

Art. 118- Nos 5 (cinco) dias seguintes ao de sua constituição, reunir-se-á a
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comissão, sob a Presidência do mais idoso de seus membros, para eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, escolhidos entre os membros efetivos.

Parágrafo único - Até que a eleição se verifique, exercerá a Presidência o
membro mais idoso.

Art. 119 - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a Presidência
caberá sucessivamente ao mais idoso dos membros efetivos, suplentes ou
substitutos.

Art. 120- Ao Presidente de comissão compete:
- submeter à comissão as normas complementares de seu

funcionamento, fixando dia e hora das reuniões ordinárias;
II - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e a solenidade;
III - determinar que seja lida a ata da reunião anterior ou dispensar sua

leitura e considerá-la aprovada, ressalvadas as retificações, assinando-a
com os membros presentes;

IV - dar conhecimento à comissão da matéria recebida;
V - designar relatores;
VI - conceder a palavra ao Deputado que a solicitar,
VII - interromper o orador que estiver falando sobre matéria vencida ou que

se desviar da matéria em debate;
VIII - proceder à votação e proclamar seu resultado;
IX - resolver questão de ordem;
X - enviar à Mesa da Assembléia a lista dos Deputados presentes;
XI - determinar a retirada de matéria da pauta, por deliberação da

comissão e nos casos previstos no inciso VIII do art. 232 e no inciso IV do
art. 233;

XII - declarar a prejudicial idade de proposição;
XIII - decidir sobre requerimento sujeito a seu despacho;
XIV - prorrogar a reunião, de oficio ou a requerimento;
XV - suspender a reunião, se as circunstâncias o exigirem;
XVI - organizar a pauta;
XVII - convocar reunião extraordinária, de oficio ou a requerimento da

maioria dos membros da comissão;
XVIII - conceder vista de proposição a membro da comissão;
XIX - assinar a correspondência;
XX - assinar parecer da comissão com os demais membros;
XXI - enviar à Mesa da Assembléia a matéria apreciada ou não, se for o

caso;
XXII - enviar as atas à publicação;
XXIII - solicitar ao Líder de Bancada ou de Bloco Parlamentar indicação de

substituto para membro da comissão;
XXIV - encaminhar à Mesa da Assembléia, no final da sessão legislativa
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ordinária, relatório das atividades da comissão;

XXV - solicitar ao Presidente da Assembléia que encaminhe e reitere
pedidos de informação;

XXVI - determinar, de ofício ou a requerimento, local para realização de
audiência pública em regiões do Estado, para subsidiar o processo
legislativo, observada a disponibilidade orçamentária;

XXVII - receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer
pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas e adotar o
procedimento regimental adequado;

XXVIII - comunicar ao Presidente da Assembléia a ocorrência da hipótese
prevista no2°doart. 116;

XXIX - designar substituto de membro da comissão.
Parágrafo único - O Presidente dará ciência das pautas das reuniões aos

membros da comissão e às Lideranças, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas, ressalvado o disposto no § 1 0 do art. 124.

Art. 121 - O Presidente poderá atuar como relator e terá voto nas
deliberações.

Parágrafo único - Em caso de empate, repetir-se-á a votação e, persistindo
o resultado, o Presidente decidirá pelo voto de qualidade, ressalvado o
disposto no § 30 do art. 129.

Capítulo VII
Da Reunião de Comissão

Art. 122 - A reunião de comissão é pública, podendo ser secreta, nos
termos deste Regimento.

§ 10 - Na reunião secreta, atuará como secretário um dos membros da
comissão, designado pelo Presidente.

§ 20 - Os pareceres, os votos em separado, as declarações de voto e as
emendas apresentados em reunião secreta e a respectiva ata serão
entregues, em envelope lacrado, à Mesa da Assembléia, pelo Presidente da
comissão.

§ 30 - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as matérias a que
se refere o art. 261, ressalvado o disposto nos seus incisos 1, Vil, IX, X e XI.

§ 40 - Aplicam-se às reuniões de comissão, no que couber, as disposições
relativas às reuniões de Plenário.

Art. 123- As reuniões de comissão permanente são:
- ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;

II - extraordinárias, as convocadas pelo seu Presidente, de oficio ou a
requerimento da maioria de seus membros.

Alt 124 - A convocação de reunião extraordinária de comissão será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, constando no edital seu
objeto, dia, hora e local de realização.
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§ 1 0 - Se a convocação se fizer durante a reunião, será comunicada aos

membros ausentes, dispensada a formalidade deste artigo.
§ 20 - Na ocorrência do previsto no parágrafo anterior, só poderá ser

incluída matéria nova na pauta da reunião, observado o interstício de 6 (seis)
horas.

Art. 125 - A reunião de comissão terá a duração de 4 (quatro) horas,
prorrogável por até a metade desse prazo.

§ 1 0 - A reunião ordinária realiza-se em dia e horário prefixados.
§ 20 - A comissão reúne-se com a presença de mais da metade de seus

membros.
§ 30 - A reunião de comissão com a presença de convidados poderá ser

aberta com qualquer número de membros.
Art. 126 - Terá computada a presença, para todos os efeitos regimentais,

como se no Plenário estivesse, o Deputado presente a reunião de comissão
realizada no Palácio da inconfidência concomitantemente com reunião da
Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - Ao Presidente de comissão cumpre enviar à Mesa da
Assembléia, no momento de verificação de "quorum", a relação dos
presentes à reunião.

Art. 127 - Fica assegurado ao Deputado fazer-se acompanhar de
assessoramento próprio no transcurso da reunião de comissão, limitado a 1
(um) assessor por representação partidária.

Parágrafo único - A disposição contida neste artigo não se aplica a reunião
da Mesa da Assembléia.

Capítulo VIII
Da Reunião Conjunta de Comissões

Art. 128 - Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça, 2 (duas) ou mais comissões reúnem-se conjuntamente:

- em cumprimento de disposição regimental;
li - por deliberação de seus membros.
Parágrafo único - A convocação de reunião conjunta será publicada no

órgão oficial dos Poderes do Estado, constando no edital seu objeto, dia,
hora e local de realização.

Art. 129 - Dirigirá os trabalhos de reunião conjunta de comissões o
Presidente mais idoso.

§ 1 0 - Na ausência dos Presidentes, caberá a direção dos trabalhos aos
Vice-Presidentes, observada a ordem decrescente de idade, ou, na falta
destes, ao mais idoso dos membros presentes.

§ 20 - Quando a Mesa da Assembléia participar da reunião, os trabalhos
serão dirigidos pelo seu Presidente.

§ 30 - Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas na comissão de
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que seja membro, salvo nos casos de voto de qualidade.
Art. 130 - Na reunião conjunta, exigir-se-á de cada comissão o "quorum"

estabelecido para reunião de comissão isolada.
§ 1 0 - O Deputado que fizer parte de 2 (duas) das comissões reunidas terá

presença contada em dobro e direito a voto cumulativo.
§ 20 - A designação do relator será feita pelo Presidente de cada comissão,

salvo no caso de redistribuição da matéria, quando a designação do relator
se fará pelo Presidente da reunião.

§ 30.. O prazo para emissão de parecer será comum às comissões.
Capítulo IX

Da Ordem dos Trabalhos
Art. 131 - Os trabalhos de comissão obedecem à ordem seguinte:

- PRIMEIRA PARTE - EXPEDIENTE:
a) leitura e aprovação da ata;
b) leitura da correspondência e da matéria recebida;
c) designação de relator;
II - SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA:
a) discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação

do Plenário;
b) discussão e votação de proposição que dispensar a apreciação do

Plenário;
C) discussão e votação de proposição da comissão.
§ 1 0 - A ordem do dia poderá ser alterada por deliberação da comissão, a

requerimento de qualquer de seus membros.
§ 20 - E vedada a apreciação de projeto ou de parecer sobre projeto que

não conste em pauta previamente distribuída.
Art. 132 - Da reunião, lavrar-se-á ata resumida, que será publicada no

órgão oficial dos Poderes do Estado, após sua leitura e aprovação.
§ 1°- A leitura da ata poderá ser dispensada por deliberação da comissão.
§ 20 - Se houver proposição sujeita a deliberação conclusiva de comissão,

a ata conterá os dados essenciais relativos a sua tramitação.
Art. 133- A comissão delibera por maioria de votos, observado o disposto

no2°doart. 125.
Art. 134 - Contado da remessa da proposição, o prazo para a comissão

emitir parecer, salvo exceções regimentais, é de:
- 20 (vinte dias), para projeto;

II - 10 (dez) dias, para requerimento, emenda, mensagem, ofício, recurso e
instrumento assemelhado.

Art. 135- A distribuição de proposição ao relator será feita pelo Presidente
da comissão.

§ 1 0 - O.Presidente incluirá, no Expediente, a proposição a ser distribuída,
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para designação do relator, não podendo esta ser feita antes da reunião,
exceto no caso de reunião conjunta.

§ 20 - A proposição terá 1 (um) relator em cada comissão a que tenha sido
distribuída, podendo ser designados relatores parciais, em razão da
complexidade da matéria.

§ 30 - O relator, juntamente com os relatores parciais, quando for o caso,
terá a metade do prazo estabelecido no artigo anterior para emitir seu
parecer, podendo este prazo ser prorrogado, a seu requerimento, por 2 (dois)
dias.

§ 40 - Na hipótese de perda de prazo, será designado novo relator, para
emitir parecer em 2 (dois) dias.

§ 50 - Sempre que houver prorrogação de prazo do relator ou designação
de outro, prorrogar-se-á por 2 (dois) dias o prazo da comissão.

Art. 136 - O membro da comissão poderá requerer vista do parecer em
discussão, quando não houver distribuição de avulso antes de sua leitura.

§ 1 0 - A vista será concedida pelo Presidente, por 24 (vinte e quatro) horas,
sendo comum aos membros da comissão, vedada a sua renovação.

§ 20 - Distribuído em avulso o parecer, sua discussão e votação serão
adiadas para a reunião seguinte, que se realizará após o interstício de 6
(seis) floras contadas do término da reunião.

§ 30 - Em reunião conjunta, a vista será concedida por comissão, permitida
a distribuição do avulso após a votação do parecer da comissão precedente.

Art. 137 - Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, será este submetido
a discussão.

§ 1°- No decorrer da discussão, poderá ser proposta emenda.
§ 20 - Para discutirem o parecer, o autor da proposição e o relator poderão

usar da palavra por 20 (vinte) minutos, e os demais Deputados, por 10 (dez)
minutos.

§ 30 - Antes de encerrar-se a discussão, poderá ser dada a palavra ao
relator para réplica, por 5 (cinco) minutos.

Art. 138- Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.
§ 1 0 - Aprovada alteração do parecer com a qual concorde o relator, a ele

será concedido prazo até a reunião seguinte para nova redação, que dará
forma à matéria aprovada.

§ 20 - Será concedido igual prazo para retificação da nova redação.
§ 30 - Rejeitado o parecer, o Presidente designará novo relator, que, no

prazo de 2 (dois) dias, dará forma ao que a comissão houver decidido.
Art. 139 - Para efeito de contagem, os votos relativos ao parecer são:

- favoráveis, os "pela conclusão", os "com restrição" e os "em separado'
não divergentes da conclusão;

11 - contrários, os divergentes da conclusão.
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Parágrafo único - Considerar-se-á voto vencido o parecer rejeitado.
Art. 140 - Distribuida a mais de 1 (uma) comissão e vencido o prazo de

uma delas, a proposição poderá ser remetida pelo Presidente da Assembléia
ao exame da comissão seguinte, de ofício ou a requerimento.

Art. 141 - Esgotado o prazo das comissões, o Presidente da Assembléia
avocará a proposição para inclusão na ordem do dia, de oficio ou a
requerimento.

Parágrafo único - Estando a proposição em condições de ser apreciada em
Plenário e tendo sido apresentado requerimento para incluí-Ia na ordem do
dia, o Presidente o fará numa das reuniões dos 5 (cinco) dias úteis
subseqüentes.

Art. 142 - Quando, vencido o prazo e após notificação do Presidente,
membro de comissão retiver proposição, será o fato comunicado ao
Presidente da Assembléia, que determinará a utilização do processo
suplementar.

Art. 143 - A membro de comissão e a Líder de Bancada e de Bloco
Parlamentar serão prestadas informações sobre a distribuição, os prazos e
outros dados relativos a tramitação de proposição em comissão.

Capítulo X
Do Parecer

Art. 144 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de caráter opinativo,
sobre matéria sujeita a seu exame.

Art. 145 - O parecer será escrito e concluirá pela aprovação ou pela
rejeição da matéria, salvo o da Comissão de Constituição e Justiça, que se
restringirá ao exame preliminar de constitucional idade, legalidade e
juridicidade.

§ 1 0 - O parecer poderá ser oral, quando relativo a requerimento ou
emenda de redação final ou quando da ocorrência de perda de prazo pela
comissão.

§ 20 - Incluído o projeto na ordem do dia, sem parecer, o Presidente da
Assembléia designar-lhe-á relator, que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, emitirá parecer no Plenário sobre o projeto e emendas, se houver,
sendo-lhe facultado apresentar emendas.

Art. 146- O parecer é composto de relatório, fundamentação e conclusão.
§ 1 0 - O parecer sobre as escolhas referidas no inciso XXIII do art. 62 e no

inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado constará de:
- relatório sobre o indicado, após sua argüição pública, contendo as

informações obtidas quanto aos requisitos para o exercício do cargo;
II - conclusão.
§ 20 - O Presidente da Assembléia devolverá à comissão o parecer emitido

em desacordo com as disposições deste artigo.
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Art. 147- O parecer será enviado à Mesa da Assembléia para os fins deste

Regimento.
Ad. 148 - Se a comissão concluir pela conveniência de se formalizar

determinada matéria em proposição, esta constará no parecer e será
submetida aos trâmites regimentais.

Capítulo Xl
Do Assessoramento às Comissões
Art. 149 - As comissões contarão com assessoramento especifico e

consultoria técnico-legislativa em suas respectivas áreas de competência.
Art. 150 - Poderá ser elaborada nota técnica sobre proposição, a

requerimento de comissão, de Presidente de comissão ou de relator.
Título VI

Do Debate e da Questão de Ordem
Capítulo 1

Da Ordem dos Debates
Art. 151 - Os debates realizam-se com ordem e solenidade, não sendo

permitido o uso da palavra sem que esta tenha sido concedida.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia determinará a cessação do

apanhamento taquigráfico das palavras proferidas em desatendimento à
norma deste artigo.

Art. 152 - Havendo descumprimento deste Regimento no curso dos
debates, o Presidente da Assembléia adotará uma das seguintes
providências:

- advertência;
II - cassação da palavra;
III - suspensão da reunião.
Ad. 153 - O Presidente da Assembléia, entendendo ter havido prática de

ato incompatível com o decoro parlamentar, adotará as providências
indicadas nos ais. 59 a 61.

Ai. 154 - O Deputado deve falar de pé, da tribuna ou do Plenário, salvo
permissão do Presidente, nos termos do inciso li do art. 232.

Art. 155 - O pronunciamento feito durante a reunião constará na ata a ser
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 1 0 - Não será autorizada a publicação de pronunciamento que contiver
violação a direito constitucional ou a norma regimental.

§ 20 - Poderão o orador e o aparteante rever o seu pronunciamento, em
prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas.

§ 30 - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o
pronunciamento será publicado sem revisão do orador, juntamente com o
registro dos incidentes sobrevindos.

§ 40 - Os originais de documentos lidos em Plenário ou em comissão
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passam a fazer parte do arquivo da Assembléia Legislativa.

§ 50 - Não é permitida a reprodução de pronunciamento no órgão oficial
dos Poderes do Estado sob a alegação de se corrigir erro ou omissão.

Art. 156-O Deputado terá direito à palavra para:
- apresentar e discutir proposição;

II - encaminhar votação;
III - argüir questão de ordem;
IV - dar explicação pessoal;
V - fazer comunicação;
VI - falar sobre assunto de interesse público;
VII - solicitar retificação da ata.
Art. 157- O Deputado inscrever-se-á em livro próprio para:

- falar no Grande Expediente, a partir da reunião anterior;
II - discutir proposição e falar na Terceira Parte da reunião, após o anúncio

da ordem do dia.
§ 1 0 - A inscrição será feita pessoalmente, podendo dar-se por intermédio

do Líder, no caso do inciso II.
§ 20 - Entre os inscritos para o Grande Expediente e a Terceira Parte, terá

preferência para fazer uso da palavra o Deputado que o fez há mais tempo
na sessão legislativa, observada a ordem de inscrição.

Art. 158- Quando mais de 1 (um) Deputado estiver inscrito para discussão,
o Presidente da Assembléia concederá a palavra na seguinte ordem:

- ao autor da proposição;
II - ao relator;
III - ao autor de voto vencido ou em separado;
IV - ao autor de emenda;
V - a um Deputado de cada representação partidária ou Bloco,

altemadamente, observada a ordem numérica da respectiva composição.
Art. 159- Durante a discussão, o Deputado não pode:

- desviar-se da matéria em debate;
II - usar de linguagem imprópria;
III - ultrapassar o prazo concedido;	 -

a	IV - deixar de atender a advertência.
Art. 160 - Na discussão ou no encaminhamento de votação, o Deputado

poderá falar 1 (uma) vez-
Art. 161 - O Deputado tem o direito de prosseguir em seu pronunciamento

g	interrompido pelo tempo que lhe restar, salvo na hipótese de cassação da
palavra ou de encerramento do Grande Expediente ou da Terceira Parte da
reunião.

Art. 162 - Aparte é a breve interrupção do orador para discussão do
assunto em debate.
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Parágrafo único - Não será admitido aparte:

- às palavras do Presidente;
II - no encaminhamento de votação;
III - em explicação pessoal;
IV - a questão de ordem;
V - quando o orador declarar que não o concede.
Art. 163 - Os apartes e as questões de ordem consentidos pelo orador e os

incidentes por ele suscitados serão computados no prazo de que dispuser
para seu pronunciamento.

Art. 164 - Ao Deputado ou partido político que tenha sido citado em
pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se será dada a
palavra, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, exceto na ocorrência de decurso do
prazo regimental.

Parágrafo único - A palavra somente será concedida a 1 (um) Deputado
por representação partidária.

Capitulo II
Da Questão de Ordem

Art. 165 - São consideradas questão de ordem as dúvidas sobre
interpretação deste Regimento, na sua prática, ou as relacionadas com o
texto constitucional.

Art. 166 - A questão de ordem será formulada, no prazo de 10 (dez)
minutos, com clareza e indicação do preceito que se pretender elucidar.

§ 1 0 - Se o Deputado não indicar inicialmente o preceito, o Presidente da
Assembléia retirar-lhe-á a palavra e determinará sejam excluídas da ata as
alegações feitas.

§ 20 - Não se poderá interromper orador na tribuna para argüição de
questão de ordem, salvo com o consentimento deste.

§ 30 - Durante a Ordem do Dia, só poderá ser argüida questão de ordem
atinente à matéria que nela figurar.

§ 40 - Sobre a mesma questão de ordem, o Deputado poderá falar 1 (uma)
vez.

Art. 167 - A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida em
definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia.

§ 1 0 - Quando a decisão for relacionada com o texto constitucional, poderá
o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça.

§ 20 - O recurso de que trata o parágrafo anterior somente será recebido se
entregue à Mesa da Assembléia, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias a
contar da decisão.

§ 30 - O recurso será remetido à Comissão de Constituição e Justiça, que
sobre ele emitirá parecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da remessa.
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§ 40 - Enviado à Mesa da Assembléia e publicado, o parecer será incluído

na ordem do dia para discussão e votação.
Art. 168 - O membro de comissão poderá argüir questão de ordem ao seu

Presidente, observado o disposto no § 1 0 do artigo anterior.
Art. 169 - As decisões de caráter normativo sobre questões de ordem

serão, juntamente com estas, registradas em livro próprio, com indica
remissivo, e publicadas anualmente.

Título VII
Do Processo Legislativo

Capitulo 1
Da Proposição

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 170 - Proposição é o instrumento regimental de formalização de
matéria sujeita à apreciação da Assembléia Legislativa.

Art. 171 - São proposições do processo legislativo:
- a proposta de emenda à Constituição;

II - o projeto:
a) de lei complementar,
b) de lei ordinária;
c) de lei delegada;
d) de resolução;
III - o veto a proposição de lei e matéria assemelhada.
Parágrafo único - Incluem-se no processo legislativo, por extensão do

conceito de proposição:
- a emenda;

II - o requerimento;
III - o recurso;
IV - o parecer e instrumento assemelhado;
V - a representação popular contra ato ou omissão de autoridade ou

entidade públicas, na forma do inciso V do § 2 0 do ai. 60 da Constituição do
Estado;	 -

VI - a mensagem e instrumento assemelhado.
Ai. 172- Dispositivo, para efeito deste Regimento, é o artigo, o parágrafo,

o inciso, a alínea e o número, observado, com relação ao veto, o disposto no
§ 1 0 do ai. 222.

Ai. 173 - O Presidente da Assembléia só receberá proposição que
satisfaça os seguintes requisitos:

- esteja redigida com clareza e observância da técnica legislativa;
II - esteja em conformidade com o texto constitucional e com este

Regimento;
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III - não guarde identidade nem semelhança com outra em tramitação;
IV - não constitua matéria prejudicada.
§ 1 0 - Aplica-se o disposto nos parágrafos do art. 167 a recurso da decisão

de não-recebimento de proposição por inconstitucionalidade.
§ 20 - Verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as

proposições posteriores serão anexadas, por determinação do Presidente da
Assembléia, de ofício ou a requerimento, à primeira proposição apresentada,
que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa privativa.

§ 30 - A proposição que contiver referência a uma lei ou tiver sido
precedida de estudo, parecer, decisão ou despacho será acompanhada do
respectivo texto.

§ 40 - A proposição que objetivar a declaração de utilidade pública somente
será recebida pelo Presidente da Assembléia se acompanhada da
documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos exigidos em
lei.

§ 50 - A proposição que versar sobre mais de uma matéria será
encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça para
desmembramento em proposições específicas.

Art. 174 - O registro da entrega de proposições e de outros documentos
encaminhados ao Plenário ou a comissão da Assembléia Legislativa far-se-á
pelo processo mecânico.

§ 1 0 - O registro de que trata este artigo far-se-á em local a ser indicado
pela Mesa da Assembléia e conterá a data, o horário da entrega do
documento e a rubrica do servidor encarregado de processá-lo.

§ 20 - Na impossibilidade da utilização do processo mecânico de que trata
este artigo, o registro far-se-á manualmente, consignando-se os dados a que
se refere o parágrafo anterior.

§ 30 - O documento será registrado no horário normal do expediente
ordinário ou no decurso da reunião da Assembléia Legislativa ou de
comissão.

§ 40 - o registro do documento destina-se a assinalar sua precedência e
não caracteriza recebimento pelo Presidente da Assembléia nem por
Presidente de comissão, o qual se dará na fase regimental própria, desde
que atendidos os pressupostos de que trata o art. 173.

§ 50 - o autor de proposição registrada nos termos deste artigo poderá,
mediante manifestação por escrito, entregue no local indicado pela Mesa da
Assembléia, desistir de sua apresentação, desde que o Presidente não tenha
proferido decisão quanto ao seu recebimento.

Art. 175 - A proposição encaminhada depois do momento próprio será
recebida na reunião seguinte, exceto quando referente a convocação de
reunião extraordinária ou de prorrogação da reunião.
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Art. 176 - Os projetos tramitam em 2 (dois) turnos, salvo os casos previstos

neste Regimento.
Art. 177 - Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo no caso

do requerimento, que não está sujeito a discussão.
Art. 178- Excetuados os casos previstos neste Regimento, a proposição só

passará de um turno a outro após a audiência da comissão ou das comissões
a que tiver sido distribuída, observado o interstício de 24 (vinte e quatro)
horas.

Art. 179 - Para garantir o prosseguimento da tramitação de proposição, o
Presidente poderá determinar a formação de autos suplementares.

Art. 160 - A proposição será arquivada no fim da legislatura ou, no seu
curso, quando:

- for concluída a sua tramitação;
II - for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica pelo Plenário;
III - for rejeitada, nos termos do art. 191, ou tida por prejudicada, nos

termos do inciso II do art. 284;
IV - tiver perdido o objeto.
§ 1°- Não será arquivada no final da legislatura:
- a proposição de iniciativa popular, cuja tramitação será reiniciada;
- o veto a proposição de lei e instrumento assemelhado;

III - o projeto de iniciativa do Governador do Estado, com tramitação
prevista nos termos do art. 208.

§ 20 - A proposição arquivada poderá ser desarquivada, a pedido do autor,
ficando sujeita a nova tramitação.

§ 30 - Se a proposição desarquivada for de autoria de Deputado que não
esteja no exercício do mandato, será tido como autor da proposição em nova
tramitação o Deputado que tenha requerido seu desarquivamento.

Seção II
Da Distribuição de Proposição

Art. 181 - A distribuição de proposição às comissões é feita pelo Presidente
da Assembléia, cabendo ao 1 0-Secretário formalizá-la em despacho.

Art. 182 - Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça, as proposições serão distribuídas a, no máximo, 3 (três)
comissões, para exame quanto ao mérito, com exceção das proposições de
que tratam os incisos 1, II e III do art. 103, cuja distribuição se fará:

- à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e a
somente uma comissão, para exame de mérito, em se tratando das referidas
nos incisos 1 e II;

II - a somente uma comissão, para exame de mérito, no caso das referidas
no inciso III.

Art. 183 - A audiência de qualquer comissão sobre determinada matéria
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poderá ser requerida por Deputado ou comissão.

Parágrafo único - Na mesma fase de tramitação, não se admitirá
renovação de audiência de comissão, salvo para apreciação de emenda de
Plenário.

Art. 184 - Distribuída a proposição a mais de uma comissão, cada qual
dará seu parecer.

§ 1 0 - No 1 0 turno, se a proposição depender de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, serão
estas ouvidas em primeiro e último lugares, respectivamente.

§ 20 - No 20 tumo, a proposição retomará apenas a uma comissão para o
exame dos aspectos relativos ao mérito, ressalvado o disposto no art. 183.

Ali. 165 - Quando a Comissão de Constituição e Justiça concluir pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou pela antijuridicidade de proposição,
será esta enviada à Mesa da Assembléia, para inclusão do parecer em
ordem do dia.

§ 1°- Se o Plenário aprovar o parecer, a proposição será arquivada e, se o
rejeitar, será a proposição encaminhada às outras comissões a que tiver sido
distribuída.

§ 20 - No 20 turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio
da votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de Constituição e
Justiça, por 1 (uma) vez, de oficio ou a requerimento, para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, receber parecer sobrp a constitucionalidade, a
legalidade e a juridicidade de modificação no texto original ou de emenda
apresentada no 20 turno.

§ 30 - Será apreciado pelo Plenário o parecer que, nos termos do parágrafo
anterior, concluir por inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade, e,
se aprovado, a matéria será retirada do texto ou deixará de ser submetida a
votação, conforme o caso.

Seção III
Do Projeto

Ali. 186 - A iniciativa de projeto, observado o disposto na
Estado, cabe:

- a Deputado, podendo ser individual ou coletiva, considerando-se
autores, neste caso, os subscritores;

II - a representação partidária, devendo	projeto ser assinado pela
totalidade de seus membros;

III - a comissão ou à Mesa da Assembléia;
IV - ao Governador do Estado;
V - ao Tribunal de Justiça;
VI - ao Tribunal de Contas;
VII - a cidadãos.

Constituição do
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§ 1 0 - Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada a iniciativa de projeto de
lei nos termos do § 20 do art. 66 da Constituição do Estado.

§ 20 - As atribuições ou as prerrogativas regimentais conferidas ao autor
serão exercidas em Plenário, no caso do projeto de iniciativa coletiva, pelo
primeiro signatário ou por quem este indicar, salvo quanto à retirada de
tramitação, que somente será admitida se requerida pela totalidade dos
subscritores.

§ 30 - A matéria constante no projeto de lei rejeitado somente poderá
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta
da maioria dos membros da Assembléia.

Art. 187- Não será admitido aumento da despesa prevista:
- em projeto de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a

comprovação da existência de receita e o disposto no inciso III do art. 160 da
Constituição do Estado;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da
Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

Subseção 1
Do Projeto de Lei Ordinária

Art. 188 - Recebido, o projeto será numerado, enviado a publicação e
distribuído às Lideranças para conhecimento e às comissões competentes
para, nos termos dos arts. 102 e 103, ser objeto de parecer ou de
deliberação.

§ 1°- Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publicado, incluindo-
se o projeto na ordem do dia em 1° turno.

§ 20 - No decorrer da discussão, poderão ser apresentadas emendas, que,
publicadas, serão encaminhadas com o projeto à comissão competente, para
receberem parecer.

§ 3°- O Presidente poderá permitir o recebimento antecipado de emendas,
na hipótese de designação de relator em Plenário, para que este sobre elas
se pronuncie, sem prejuízo da apresentação de emendas no decorrer da
discussão.

§ 40 - Encaminhado à Mesa da Assembléia, será o parecer- publicado ou
distribuído, e o projeto incluído na ordem do dia para votação.

Art. 189 - Aprovado em 1 0 turno, o projeto será despachado à comissão
competente, a fim de receber parecer para o 2 0 turno.

§ 1°- Quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a redação do
vencido.

§ 20 - No 20 turno, o projeto sujeita-se aos prazos e às formalidades do 10
turno, não se admitindo emenda que contenha matéria prejudicada ou
rejeitada.

§ 3°- A-emenda contendo matéria nova só será admitida, no 20 turno, por
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acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição.

. 40 - A emenda, no 20tumo, é votada independentemente de parecer de
comissão, podendo ser despachada pelo Presidente à comissão competente,
de oficio ou a requerimento do Colégio de Líderes, ou ainda a requerimento
de Deputado, aprovado pelo Plenário, ressalvado o disposto no inciso III do
art. 296.

§ 50 - Concluída a votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação.
Art. 190 - O projeto de lei que verse sobre data comemorativa e

homenagem cívica tramita em turno único.
Art. 191 - Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber, quanto ao

mérito, parecer contrário de todas as comissões a que tiver sido distribuído,
salvo se houver recurso de Deputado, nos termos do art. 104.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao projeto
distribuído a apenas 1 (uma) comissão para exame do mérito.

Subseção II
Do Projeto de Lei Complementar

Art. 192 - O projeto de lei complementar será aprovado se obtiver voto
favorável da maioria dos membros da Assembléia Legislativa, aplicando-se-
lhe as normas de tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto aos
prazos regimentais, que serão contados em dobro.

Parágrafo único - Consideram-se lei complementar, entre outras matérias
previstas na Constituição do Estado:

- o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário;
II - a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores

Públicos Militares;
IV - as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da

Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Policia
Militar.

Art. 193 - Aos demais projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalente a
código aplicam-se as normas de tramitação do projeto de lei complementar,
salvo quanto ao quorum.	 -

Subseção III
Do Projeto de Resolução

Art. 194 - O projeto de resolução destina-se a regular matéria da
competência privativa da Assembléia Legislativa.

Art. 195 - Aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao
projeto de lei ordinária.

Art. 196 - A resolução é promulgada pelo Presidente da Assembléia, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da aprovação da redação
final do projeto, sendo assinada também pelo 1 0 e 20-Secretários.
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Ali. 197- O Presidente da Assembléia, no prazo previsto no artigo anterior,
poderá impugnar motivadamente o projeto de resolução ou parte dele,
hipóteses em que a matéria será devolvida a exame do Plenário.

Ali. 196 - A matéria não promulgada será incluída em ordem do dia, no
prazo de 46 (quarenta e oito) horas, para deliberação do Plenário em 10
(dez) dias.

§ 1 0 - Esgotado o prazo estabelecido neste artigo, sem deliberação, a
matéria permanecerá na pauta, observado o disposto no § 3 0 do ali. 222.

§ 20 - Se a impugnação não for mantida, a matéria será promulgada no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, observado o disposto no § 5 0 do ali. 222.

Ali. 199- A resolução aprovada e promulgada nos termos deste Regimento
tem eficácia de lei ordinária.

Seção IV
Das Proposições Sujeitas a Procedimentos Especiais

Subseção 1
Da Proposta de Emenda à Constituição

Ali. 200 - A Constituição do Estado pode ser emendada por proposta:
- de, no mínimo, 113 (um terço) dos membros da Assembléia Legislativa;

II - do Governador do Estado;
III - de mais da metade das Câmaras Municipais, manifestada pela maioria

dos membros de cada urna delas.
§ 1 0 - As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação

infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da
proposta de que trata este artigo.

§ 20 - A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de
sitio ou estado de defesa, nem quando o Estado estiver sob intervenção
federal.

Ali. 201 - A proposta será aprovada se obtiver 3i5 (três quintos) dos votos
dos membros da Assembléia Legislativa, aplicando-se-lhe as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, com as seguintes ressalvas:

- os prazos regimentais serão contados em dobro;	-
II - é indispensável a emissão de parecer sobre emenda de 2 0 turno.
III - entre um e outro turno, haverá um interstício de 3 (três) dias.
Parágrafo único - A emenda à proposta será também subscrita por 113 (um

terço) dos membros da Assembléia Legislativa.
Ali. 202 - Aprovada em redação final, a emenda à Constituição será

promulgada pela Mesa da Assembléia no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
enviada à publicação e anexada, com o respectivo número de ordem, ao
texto da Constituição do Estado.

Ali. 203- A matéria constante em proposta de emenda rejeitada ou havida
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por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa
ordinária, nem em período de convocação extraordinária da Assembléia
Legislativa.

Subseção II
Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento
Anual e de Crédito Adicional

Art. 204 - Os projetos de que trata esta subseção serão distribuídos, em
avulso, aos Deputados e às comissões a que estiverem afetos e
encaminhados à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para,
no prazo de 60 (sessenta) dias, receberem parecer.

§ 1 0 - Da discussão e da votação do parecer na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária poderão participar, com direito a voz e voto, 2
(dois) membros de cada uma das comissões permanentes às quais tenha
sido distribuído o projeto, observado, tanto quanto possível, o princípio da
proporcionalidade das representações partidárias ou do Bloco Parlamentar.

§ 20 - Nos primeiros 20 (vinte) dias do prazo previsto neste artigo, poderão
ser apresentadas emendas ao projeto.

§ 30 - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária proferirá, em 2 (dois)
dias, despacho de recebimento das emendas, que serão numeradas e
publicadas, e dará publicidade, em separado, às que, por serem
consideradas inconstitucionais, ilegais ou anti-regimentais, deixar de receber.

§ 40 - Do despacho de não-recebimento de emendas caberá recurso, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao Presidente da Assembléia, que terá 2
(dois) dias para decidir.

§ 50 - Esgotados os prazos dos parágrafos anteriores, o projeto será
encaminhado ao relator, para receber parecer.

§ 60 Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será publicado, incluindo-
se o projeto na ordem do dia, para discussão e votação em turno único.

§ 70 - Concluída a votação, o projeto será remetido à Comissão de
Redação.

Art. 205 - O Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembléia
Legislativa para propor modificação no projeto, enquanto não iniciada, na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a votação da parte do
parecer referente à alteração proposta.

Parágrafo único - A mensagem será encaminhada à Comissão para
receber parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo se Ifle restar prazo
superior.

Art. 206 - As emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual ou a projeto
que vise a modificá-la somente podem ser aprovadas se:
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- forem compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II - indicarem os recursos necessários, admitidos os provenientes de
anulação de despesa e de comprovação de existência e disponibilidade de
receita, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da divida;
c) transferência tributária constitucional para município;
III - forem relacionadas com:
a) a correção de erro ou omissão;
b) as disposições do projeto.
Art. 207 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados apenas

em sua essencialidade.
Subseção III

Do Projeto de Iniciativa do Governador do Estado com Solicitação de
Urgência

Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência para
apreciação de projeto de sua iniciativa.

§ 1 0 - Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até 45 (quarenta e
cinco) dias sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para
discussão e votação em turno único, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos.

§ 20 - Contar-se-á o prazo a partir do recebimento, pela Assembléia
Legislativa, da solicitação, que poderá ser feita após a remessa do projeto.

Art. 209 - O disposto no artigo anterior não se aplica a projeto que dependa
de "quorum" especial para aprovação e a projeto de lei orgânica, estatutária
ou equivalente a código.

Art. 210- Sempre que o projeto for distribuído a mais de 1 (uma) comissão,
a Comissão de Constituição e Justiça se pronunciará, no prazo de 5 (cinco)
dias, e as demais comissões se reunirão conjuntamente para emitirem
parecer sobre o mérito da proposição, nos 10 (dez) dias subseqüentes.

Art. 211 - Esgotado o prazo sem pronunciamento das -comissões, o
Presidente da Assembléia incluirá o projeto em ordem do dia e para ele
designará relator, que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, emitirá
parecer sobre o projeto e emendas, se houver, sendo-lhe facultado
apresentar emenda.

Seção V
Das Matérias de Natureza Periódica

Subseção 1
Dos Projetos de Fixação da Remuneração de Deputado, do Governador,

do Vice-Governador e de Secretário de Estado
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Art. 212 - A Mesa da Assembléia elaborará, na última sessão legislativa

ordinária, o projeto de resolução destinado a fixar a remuneração e a ajuda
de custo de Deputado, a vigorar na legislatura subseqüente, observado o
disposto nos incisos II do art. 150, III do ali. 153 e 1 do § 2 0 do art. 153 da
Constituição da República.

Parágrafo único - Não tendo sido apresentado o projeto durante o primeiro
período da última sessão legislativa, o Presidente da Assembléia incluirá, em
ordem do dia, na primeira reunião ordinária do segundo período, como
projeto, a resolução em vigor.

Art. 213 - A remuneração do Governador, do Vice-Governador e de
Secretário de Estado será fixada, para cada exercício financeiro, em
resolução da Assembléia Legislativa, observado o disposto nos incisos II do
art. 150, III do art. 153 e Ido § 20 do art. 153 da Constituição da República.

§ 1 0 - O projeto de resolução será elaborado pela Mesa da Assembléia e
tramitará a partir do início do segundo período de cada sessão legislativa
ordinária.

§ 20 - Aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo anterior no caso
da não-elaboração do projeto até a última reunião ordinária do primeiro
período da sessão legislativa.

Art. 214 - Os projetos de que trata esta subseção tramitarão em turno
único.

Art. 215 - Publicados, os projetos ficarão sobre a mesa pelo prazo de 3
(três) dias, para recebimento de emendas, sobre as quais a Mesa da
Assembléia emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) dias.

Subseção II
Da Prestação e Tomada de Contas

Ali. 216 - Recebido o processo de prestação de contas do Governador do
Estado, o Presidente da Assembléia, independentemente de leitura no
Expediente, mandará publicar o balanço geral das contas e os documentos
que o instruirem, observado o disposto no ali. 207.

Parágrafo único - Distribuir-se-á cópia do processo aos Deputados no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do parecer do Tribunal
de Contas.

Ali. 217- Após a distribuição, o processo ficará sobre a mesa por 10 (dez)
dias, para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de
Contas.

Art. 218 - Esgotado o prazo estabelecido no artigo anterior, o processo será
encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para,
em 45 (quarenta e cinco) dias, receber parecer, que concluirá por projeto de
resolução.

§ 1 0 - Publicado o projeto, abrir-se-á, na Comissão, prazo de 10 (dez) dias
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para apresentação de emendas.
§ 20 - Emitido o parecer sobre o projeto e emendas, se houver, o projeto

será encaminhado à Mesa da Assembléia e incluído em ordem do dia para
discussão e votação em turno único.

§ 3° - Aplicam-se à discussão e à votação, no que couber, as disposições
relativas ao projeto de lei ordinária.

§ 40 - Quando o projeto dispuser sobre a aprovação de parte das contas e
rejeição das demais, sua votação se dará por partes.

§ 5°- Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Redação.
§ 60 - A rejeição do projeto pelo Plenário, no todo ou em parte, resulta

deliberação contrária ao seu teor.
Art. 219 - Se as contas não forem, no todo ou em parte, aprovadas pelo

Plenário, será o processo encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, no prazo de 10 (dez) dias, indicará as providências a serem
adotadas pela Assembléia Legislativa.

Art. 220 - Decorrido o prazo estabelecido no inciso XIX do ad. 62 da
Constituição do Estado sem que a Assembléia Legislativa tenha recebido a
prestação de contas do Governador do Estado, estas serão tomadas pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aplicando-se, no que
couber, o disposto nesta subseção.

Art. 221 - As contas do Tribunal de Contas estão sujeitas aos
procedimentos estabelecidos nesta subseção.

Seção VI
Do Veto a Proposição de Lei

Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no Expediente e publicado,
será distribuído a comissão especial constituída pelo Presidente da
Assembléia, para, no prazo de 20 (vinte) dias, receber parecer.

§ 1 0 - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de
inciso ou de alínea.

§ 20 - Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento
da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa sobre ele decidirá em
escrutínio secreto e em turno único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da
maioria absoluta.

§ 30 - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que tenha
havido deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião
seguinte, sobrestando-se a deliberação quanto às demais proposições, até
sua votação final, ressalvado o projeto de iniciativa do Governador do
Estado com solicitação de urgência e cujo prazo de apreciação pela
Assembléia Legislativa já se tenha esgotado.

§ 40 - Se o veto for rejeitado, a proposição de lei será enviada ao
Governador do Estado para promulgação.
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§ 50 - Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a proposição de lei não for

promulgada, o Presidente da Assembléia a promulgará, e, se este não o fizer
em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, dentro do mesmo prazo.

§ 60 - Mantido o veto, dar-se-á ciência do fato ao Governador do Estado.
Art. 223 - Aplicam-se à apreciação do veto, no que couber, as disposições

relativas à tramitação do projeto de lei ordinária.
Seção VII

Da Delegação Legislativa
Art. 224 - As leis delegadas são elaboradas pelo Governador do Estado,

por autorização da Assembléia Legislativa.
§ 1 0 - Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência

privativa da Assembléia Legislativa, a matéria reservada a lei complementar
e a legislação sobre:

- a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem como a carreira e
a remuneração dos servidores de suas secretarias;

II - o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento.
§ 20 - A delegação ao Governador do Estado terá a forma de resolução da

Assembléia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu
exercício.

§ 30 - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembléia
Legislativa, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Seção VIII
Da Emenda

Art. 225 - Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra e
se classifica em:

- aditiva, a que se acrescenta a outra proposição;
II - modificativa, a que altera dispositivo sem modificá-lo substancialmente;
III - substitutiva, a apresentada como sucedânea:
a) de dispositivo;
b) integral de proposição, caso em que passa a denominar-se substitutivo;
IV - supressiva, a destinada a excluir dispositivo.
Art. 226 - A emenda, quanto à sua iniciativa, é de autoria:

- de Deputado, podendo ser individual ou coletiva;
II - de representação partidária, devendo ser assinada pela totalidade de

seus membros;
III - de comissão, quando incorporada a parecer;
IV - do Governador do Estado, formulada por meio de mensagem, a

proposição de sua autoria.
Art. 227 - Denomina-se subemenda a emenda apresentada a outra.
Art. 228- Não será recebida a emenda que:
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- não for pertinente ao assunto versado na proposição principal;
II - incidir sobre mais de 1 (um) dispositivo, salvo matéria correlata.

Seção IX
Do Requerimento

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 229 - Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:
- despacho do Presidente da Assembléia ou de comissão;

II - deliberação de comissão;
III - deliberação do Plenário.
Art. 230 - Aos requerimentos de que trata o inciso II aplicam-se, no que

couber, os procedimentos estabelecidos nos arts. 232 e 233.
Art. 231 - Os requerimentos são submetidos apenas a votação e tramitam

em turno único.
Parágrafo único - Poderá ser apresentada emenda ao requerimento antes

de anunciada a sua votação ou durante o encaminhamento desta.
Subseção II

Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Presidente
Art. 232- Será despachado pelo Presidente o requerimento que solicitar:

- uso da palavra ou desistência dela;
II - permissão para falar assentado;
III - posse de Deputado;
IV - retificação de ata;
V - leitura de matéria para conhecimento do Plenário;
VI - inserção de declaração de voto em ata;
VII - observância de disposição regimental;
VIII - retirada de tramitação de proposição de autoria do requerente, sem

parecer ou com parecer contrário;
IX - verificação de votação;
X - informação sobre a ordem dos trabalhos ou a ordem do dia;
Xl - preenchimento de lugar vago em comissão;
XII - leitura de proposição a ser discutida ou votada;
XIII - anexação de matérias idênticas ou assemelhadas;
XIV - representação da Assembléia Legislativa por meio de comissão;
XV - requisição de documentos;
XVI - inclusão, em ordem do dia, de proposição de autoria do requerente,

com parecer,
XVII - votação destacada de emenda ou dispositivo;
XVIII - convocação de reunião extraordinária, nos casos previstos nos

incisos II e III do parágrafo único do art. 15;
XIX - inserção de documento ou pronunciamento oficial nos anais da
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Assembléia Legislativa;

XX - prorrogação de prazo para emissão de parecer,
XXI - convocação de reunião especial;
XXII - destinação da primeira parte da reunião a homenagem especial;
XXIII - interrupção da reunião, para se receber personalidade de relevo;
XXIV - designação de substituto a membro de comissão, na ausência de

suplente;
XXV - constituição de comissão de inquérito;
XXVI - licença de Deputado, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do

art. 54;
XXVII - exame pelo Plenário de matéria de competência conclusiva das

comissões;
XXVIII - prorrogação de horário de reunião, subscrito pelo Colégio de

Líderes;
XXIX - audiência de comissão sobre emenda apresentada em 20 turno,

subscrito pelo Colégio de Líderes;
XXX - prorrogação do prazo para posse de Deputado;
XXXI - convocação de sessão legislativa extraordinária;
XXXII - desarquivamento de proposição;
XXXIII - apuração da veracidade de acusação contra Deputado, nos termos

do art. 62;
XXXIV - inclusão de resultado de votação nominal na ata da reunião, com

registro da posição de cada Deputado.
Parágrafo único - Os requerimentos a que se referem os incisos VIII, Xl,

XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, )OO(I, XXXII e XXXIII serão apresentados por escrito, podendo os
demais ser apresentados oralmente.

Subseção III
Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação do Plenário

Art. 233 - Será submetido a votação o requerimento escrito que solicitar:
- levantamento de reunião em sinal de pesar;

II - prorrogação de horário de reunião, subscrito por Deputado
III - alteração de ordem do dia;
IV - retirada de tramitação de proposição de autoria do requerente, com

parecer favorável;
V - adiamento de discussão;
VI - encerramento de discussão;
VII - votação por determinado processo;
VIII - votação por partes;
IX - adiamento de votação;
X - preferência, na discussão ou na votação, de uma proposição sobre
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outra da mesma espécie:
Xl - inclusão, em ordem do dia, de proposição que não seja de autoria do

requerente:
XII - informações ás autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembléia:
XIII - inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento ou

pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o Estado;
XIV - constituição de comissão especial;
XV - audiência de comissão para emissão de parecer sobre determinada

matéria, observado o disposto no parágrafo único do art. 183;
XVI - convocação de Secretário de Estado, dirigente de entidade da

administração indireta, titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado ou outra autoridade estadual:

XVII - convocação de reunião extraordinária, no caso previsto no inciso IV
do parágrafo único do art. 15:

XVIII - convocação de reunião secreta;
XIX - regime de urgência;
XX - deliberação sobre qualquer outro assunto que não esteja especificado

expressamente neste Regimento e não se refira a incidente sobrevindo no
curso da discussão ou da votação;

XXI - prorrogação de prazo de funcionamento de comissão parlamentar de
inquérito e da comissão especial prevista no inciso 11 do ai. 111;

XXII - audiência da Comissão de Constituição e Justiça em 2 0 turno.
Art. 234 - Dependem de parecer os requerimentos a que se referem os

incisos XII e XIII do artigo anterior.
Seção X

Da Nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia
Legislativa

Art. 235- A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia
Legislativa, prevista no inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado,
obedecerá ao seguinte:

- ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, cabe ao Presidente da
Assembléia anunciar sua existência no prazo de 5 (cinco) dias, por meio de
publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado;

II - a indicação de candidato dar-se-á mediante requerimento instruído com
a documentação exigida no art. 236 e assinado por, no mínimo, 20% (vinte
por cento) dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir
da data da publicação do anúncio da existência de vaga.

§ 1°- Cada Deputado poderá subscrever, no máximo, 2 (duas) indicações.
§ 20 - Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, as

assinaturas do Deputado serão desconsideradas.
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§ 30 - Se, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, resultar número

insuficiente de assinaturas para a indicação, conceder-se-á prazo de 24
(vinte e quatro) horas para recomposição do número de assinaturas.

Art. 236 - O requerimento de que trata o inciso II do artigo anterior deverá
ser instruído com:

- cumculum vitae" simplificado;
II - cópia autenticada da carteira de identidade;
III - certidões negativas de ações criminais da justiça comum e da Justiça

Federal do domicílio e da residência do candidato;
IV - certidões negativas dos cartórios de protestos ou do distribuidor do

domicilio e da residência do candidato;
V - estudos, publicações técnicas, títulos, entre outros, relativos à área de

conhecimento do candidato ou comprovante de atuação como agente
público em qualquer esfera do poder público por prazo igual ou superior a 10
(dez) anos.

Parágrafo único - Recebido o requerimento pela Mesa da Assembléia, esta
analisará os documentos referidos neste artigo e, atendidos os requisitos do
ali. 78 da Constituição do Estado, deferirá aquele cuja documentação esteja
completa.

Art. 237 - A existência de ações ou protestos referidos nos incisos III e IV
do artigo anterior poderá, a critério da Mesa da Assembléia, inabilitar o
candidato indicado.

Art. 238 - Deferido pela Mesa da Assembléia, será o requerimento
encaminhado à comissão especial, aplicando-se-lhe o disposto no § 1 0 do
ali. 146.

Art. 239 - Publicado o parecer da comissão especial, a matéria será
colocada em ordem do dia, para deliberação do Plenário.

§ 1 0 - Havendo mais de 2 (dois) candidatos, os 2 (dois) mais votados no
primeiro escrutínio submeter-se-ão ao segundo escrutínio, decidindo-se a
escolha por maioria simples de votos.

§ 20 - Em caso de empate, a escolha recairá sobre o candidato mais idoso.
Ali. 240 - O candidato escolhido será nomeado pelo Presidente da

Assembléia no prazo de 10 (dez) dias contados da eleição e será empossado
pelo Presidente do Tribunal de Contas, nos termos do ali. 7 0 da Lei
Complementar n°33, de 28 de junho de 1994.

Capítulo II
Da Discussão

Seção 1
Disposições Gerais

Ali. 241 - Discussão é a fase de debate da proposição.
Ali. 242 - A discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive
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emendas.
Art. 243 - Somente será objeto de discussão a proposição constante na

ordem do dia.
Parágrafo único - Haverá cópia das proposições em pauta, inclusive dos

pareceres e das emendas.
Art. 244 - Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária ou

equivalente a código, nenhuma proposição permanecerá na ordem do dia
para discussão, em cada turno, por mais de 6 (seis) reuniões.

§ 1 0 - Para os fins deste artigo, não será computada a reunião que não for
aberta por falta de quorum".

§ 20 - Não se considera a reunião em cuja pauta conste proposição com a
tramitação prevista no § 1 0 do art. 198, no § 1 0 do art. 208 e no § 30 do art.
222, para efeito de encerramento de discussão de proposição com
tramitação sobrestada.

Ad. 245 - Será cancelada a inscrição do Deputado que, chamado, não
estiver presente.

Art. 246 - O prazo de discussão para cada orador inscrito, salvo exceções
regimentais, será de:

- 60 (sessenta) minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição,
projeto e veto;

II - 10 (dez) minutos, no caso de parecer e matéria devolvida ao exame do
Plenário.

Seção II
Do Adiamento da Discussão

Art. 247 - A discussão poderá ser adiada 1 (uma) vez, por, no máximo, 5
(cinco) dias, salvo a relativa a projeto sob regime de urgência e veto.

Parágrafo único - O requerimento apresentado no correr da discussão que
se pretender adiar ficará prejudicado se não for votado imediatamente, seja
por falta de "quorum" ou por esgotar-se o tempo da reunião, não podendo ser
renovado.

Seção III
Do Encerramento da Discussão

Art. 248 - O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de
oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do
Plenário.

Parágrafo único - O requerimento de encerramento de discussão será
submetido a votação, desde que pelo menos 6 (seis) oradores tenham
discutido a proposição.

Capitulo III
Da Votação

Seção 1
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Disposições Gerais

Art. 249- A votação completa o turno regimental de tramitação.
§ 1 0 - A proposição será colocada em votação, salvo emendas.
§ 20 - As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer

favorável ou contrário de todas as comissões que as tenham examinado,
permitido o destaque.

§ 3°- A votação não será interrompida, salvo:
- por falta de "quorum";

II - para votação de requerimento de prorrogação do horário da reunião;
III - por terminar o horário da reunião ou de sua prorrogação.
§ 40 - Existindo matéria a ser votada e não havendo "quorum", o

Presidente da Assembléia poderá aguardar que este se verifique,
suspendendo a reunião por tempo prefixado.

§ 50 - Se, à falta de "quorum" para votação, tiver prosseguimento a
discussão da matéria em pauta, o Presidente da Assembléia, tão logo se
verificar o número regimental, solicitará ao Deputado que estiver na tribuna a
interrupção do seu pronunciamento, a fim de que seja concluída a votação.

§ 60 - Ocorrendo falta de "quorum" durante a votação, será feita a
chamada, registrando-se em ata os nomes dos presentes.

Art. 250 - A votação das proposições será feita em seu todo, salvo os
casos previstos neste Regimento.

Parágrafo único - A votação por partes será requerida até o anúncio da
fase de votação da proposição a que se referir.

Art. 251 - A determinação de "quorum" será feita do seguinte modo:
- o "quorum" da maioria absoluta, em composição ímpar de membros da

Assembléia Legislativa, obter-se-á acrescentando-se 1 (uma) unidade ao
número de Deputados e dividindo-se o resultado por 2 (dois);

II - o "quorum" de 113 (um terço) obter-se-á:
a) dividindo-se por 3 (três) o número de Deputados, se este for múltiplo de

3 (três);
b) dividindo-se por 3 (três), acrescido de 1 (uma) ou 2 (duas) unidades, o

número de Deputados, se este não for múltiplo de 3 (três);	-
III - o 'quorum" de 213 (dois terços) obter-se-á multiplicando-se por 2 (dois)

o resultado obtido segundo os critérios estabelecidos no inciso anterior;
IV - o "quorum" de 315 (três quintos) obter-se-á:
a) dividindo-se por 5 (cinco) o número de Deputados, se este for múltiplo

de 5 (cinco), e multiplicando-se o quociente obtido por 3 (três);
b) dividindo-se por 5 (cinco), acrescido das unidades necessárias, o

número de Deputados, se este não for múltiplo de 5 (cinco), e multiplicando-
se o quociente obtido por 3 (três).
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Art. 252 - Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações no
Plenário serão tomadas por maioria de votos, presente mais da metade dos
Deputados.

Art. 253 - Tratando-se de assunto em que tenha interesse pessoal, o
Deputado fica impedido de votar, computada sua presença para efeito de
"quorum".

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer
declaração de voto.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições, por
qualquer processo, salvo no simbólico, quando seu uso se restringirá à
verificação de votação, e nos casos de escrutínio secreto que obedeçam a
procedimentos regimentais específicos.

Art. 256 - O registro de presença será verificado pelo Presidente da
Assembléia por meio do quadro sinótico e constará no painel eletrônico na
segunda parte da reunião, ao iniciar-se a votação da matéria da Ordem do
Dia.

Art. 257 - A verificação de "quorum será feita pelo Presidente da
Assembléia, de plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso
em que, somente no final do procedimento, o resultado constará no painel.

Seção II
Do Processo de Votação

Art. 258 - São 3 (três) os processos de votação:
- simbólico;

II - nominal:
III - por escrutínio secreto.
Art. 259 - Adotar-se-á o processo simbólico para todas as votações, salvo

requerimento aprovado solicitando adoção de outro processo ou disposição
regimental em contrário.

§ 1 0 - O requerimento a que se refere este artigo será apresentado até o
anúncio da fase de votação da proposição.

§ 20 - Na votação simbólica, o Presidente da Assembléia solicitará aos
Deputados que ocupem os respectivos lugares no Plenário e convidará a que
permaneçam assentados os que estiverem a favor da matéria.

§ 30 - Não sendo requerida, de imediato, a verificação de votação, o
resultado proclamado tomar-se-á definitivo.

Art. 260 - Adotar-se-á a votação nominal:
- nos casos em que se exige "quorum" de maioria absoluta, de 2/3 (dois

terços) ou de 315 (três quintos), ressalvadas as hipóteses de escrutínio
secreto;

11 - quando o Plenário assim deliberar.
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§ V - Na votação nominal, os Deputados manifestarão sua posição

favorável ou contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco,
registrando "sim" ou "não" ou "em branco", pelo sistema eletrônico de votos.

§ 20 - Concluída a votação, o Presidente da Assembléia comunicará o
resultado.

§ 30 - Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa da
Assembléia, para que conste, na ata dos trabalhos, o relatório
correspondente, que conterá os seguintes registros:

- a data e a hora em que se processou a votação;
II - a matéria objeto da votação;
III - o resultado da votação;
IV - o nome dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a

favor, contra ou em branco.
Art. 261 - Adotar-se-á o voto secreto nos seguintes casos:

- eleições e escolhas de competência da Assembléia Legislativa previstas
na Constituição do Estado, ou quando a lei o exigir;

II - perda de mandato de Deputado;
III - concessão de licença para instauração de processo criminal contra

Deputado, nos termos do § 1 0 do art. 56 da Constituição do Estado;
IV - decisão sobre prisão de Deputado em caso de flagrante de crime

inafiançável e autorização de formação de culpa, nos termos do § 30 do art.
47;

V - autorização para instauração de processo contra o Governador e o
Vice-Governador do Estado, nos crimes de responsabilidade, e contra
Secretário de Estado, nos crimes de responsabilidade conexos com aqueles;

VI - autorização para instauração de processo contra Secretário de Estado
em crimes de responsabilidade não conexos com os do Governador, desde
que solicitada pelo Tribunal de Justiça;

VII - pedido de intervenção federal, para efeito do disposto no inciso 1 do
art. 36 da Constituição da República;

VIII - interesse pessoal de Deputado;
IX - julgamento das contas do Governador do Estado e do Tribunal de

Contas;
X - apreciação de veto a proposição de lei;
XI - suspensão de imunidades constitucionais dos Deputados.
Ad. 262 - As proposições acessórias serão votadas pelo processo aplicável

à proposição principal, salvo os requerimentos incidentes.
Art. 263 - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, adotar-se-á o

seguinte:
- na votação nominal, a manifestação dos Lideres precederá à dos

demais Deputados, os quais, ao anúncio de seu nome, responderão "sim",
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"não" ou "em branco", conforme queiram votar a favor, contra ou em branco;
II - na votação secreta, serão atendidas as seguintes exigências e

formalidades:
a) utilização de cédulas impressas ou datilografadas;
b) chamada dos Deputados para votação;
c) colocação das cédulas, pelo Deputado, na cabine indevassável, em

sobrecarta rubricada pelos escrutinadores;
d) colocação, pelo votante, da sobrecarta na uma;
e) realização de segunda chamada dos Deputados;
f) abertura da uma, contagem das sobrecartas e verificação, para ciência

do Plenário, de coincidência de seu número com o de votantes;
g) abertura das sobrecartas e separação das cédulas de acordo com o

resultado obtido;
h) leitura dos votos por um escrutinador e sua anotação por outro, à

medida que forem sendo apurados;
i) leitura do resultado da votação pelo Presidente;
III - na verificação de votação, o Presidente solicitará aos Deputados que

ocupem os respectivos lugares, convidando a se levantarem os que tenham
votado a favor e repetindo o procedimento quanto à apuração dos votos
contrários.

Parágrafo único - Após realizar-se, em segunda chamada, o procedimento
previsto no inciso 1 relativamente aos Deputados ausentes, será proclamado
o resultado da votação.

Seção III
Do Encaminhamento de Votação

Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo
de 10 (dez) minutos, incidindo sobre a proposição no seu todo, em conjunto
com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1 0 - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de
oradores para encaminhamento de votação de proposição.

§ 20 - No encaminhamento de votação, serão observados os seguintes
procedimentos:

- o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;
II - quando houver pedido simultâneo da palavra, atender-se-á ao critério

estabelecido no art. 158;
III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pela prazo de 5

(cinco) minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um) contra e o
relator, com preferência para o autor do destaque.

Seção IV
Da Verificação de Votação

Art. 265 - 0 requerimento de verificação de votação é privativo do
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processo simbólico, podendo ser repetido 1 (uma) vez.

Art. 266 - O Deputado ausente na votação não poderá participar da
verificação.

Seção V
Do Adiamento de Votação

Art. 267 - A votação poderá ser adiada 1 (uma) vez, se requerido o
adiamento por Deputado até o momento em que for anunciada, salvo nas
hipóteses do § 1 0 do ar[. 198, do § 1 0 do art. 208 e do § 30 do art. 222.

§ 1 0 - O adiamento será concedido para a reunião seguinte.
§ 20 - Considerar-se-á prejudicado o requerimento que, por esgotar-se o

horário da reunião ou por falta de "quorum", deixar de ser votado.
Capitulo IV

Da Redação Final
Art. 268 - Terão redação final a proposta de emenda à Constituição e o

projeto.
j 1°-A Comissão de Redação, no prazo de 10 (dez) dias, emitirá parecer,

em que dará forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa,
corrigindo eventual vicio de linguagem, defeito ou erro material.

§ 20 - Apresentado, o parecer de redação final será discutido e votado:
- em Plenário;

II - na comissão que houver deliberado conclusivamente sobre o projeto.
Art. 269 - Será admitida, durante a discussão, emenda à redação final,

para os fins indicados no § 1 0 do artigo anterior.
Art. 270 - A discussão limitar-se-á aos termos da redação, e nela somente

poderão tomar parte, 1 (uma) vez e por 10 (dez) minutos, o autor da
emenda, o relator da Comissão de Redação e os Lideres.

Ad. 271 - Aprovada a redação final, a matéria será enviada, no prazo de
10 (dez) dias, à sanção, sob a forma de proposição de lei, ou à promulgação,
conforme o caso, ressalvado o disposto nos arts. 196 e 202.

Capitulo V
Das Peculiaridades do Processo Legislativo

Seção 	 -
Do Regime de Urgência

Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que determinada
proposição tenha tramitação abreviada:

- por solicitação do Governador do Estado, para projeto de sua autoria,
nos termos dos ads. 208 e 209;

II - a requerimento.
§ 1 0 - Só poderão tramitar simultaneamente, em regime de urgência, 4

(quatro) proposições, sendo 2 (duas) por solicitação do Governador do
Estado e . (duas) a requerimento de Deputado.
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§ 20 - Por deliberação de 213 (dois terços) dos membros do Colégio de
Lideres, admitir-se-á a tramitação de mais 1 (um) projeto, por solicitação do
Governador do Estado, e de mais 1 (uma) proposição, a requerimento de
Deputado, além do limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 30 - O disposto no inciso II não se aplica a projeto que dependa de
"quorum" especial, de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e aos
projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão observadas as
exigências regimentais, com as seguintes ressalvas:

- dispensa da exigência de prévia publicação dos pareceres e demais
proposições acessórias;

II - redução à metade dos prazos regimentais, arredondando-se a fração
para a unidade superior.

Art. 274 - A discussão de proposição em regime de urgência não
ultrapassará 4 (quatro) reuniões consecutivas contadas da data de sua
inclusão em ordem do dia, observado o disposto nos § V e 20 do art. 244.

Seção II
Da Preferência e do Destaque

Art. 275 - A preferência para discussão e votação de proposições
obedecerá à ordem seguinte, que poderá ser alterada por deliberação do
Plenário:

- proposta de emenda à Constituição;
II - projeto de lei do plano mineiro de desenvolvimento integrado;
III - projeto de lei do plano plurianual;
IV - projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
V - projeto de lei do orçamento e de abertura de crédito;
VI - projeto sob regime de urgência;
VII - veto e matéria impugnada;
VIII - projeto de resolução;
IX - projeto de lei complementar;
X - projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código;
Xl - projeto de lei ordinária.	 -
Art. 276 - A proposição com discussão encerrada terá prioridade para

votação.
Art. 277 - Não se admitirá preferência de matéria em discussão sobre outra

em votação.
Art. 278 - Entre proposições da mesma espécie, dar-se-á preferência

àquela com discussão já iniciada.
Art. 279 - Não estabelecida em requerimento aprovado, a preferência entre

emendas será regulada pelas seguintes normas:
- o substitutivo preferirá à proposição a que se referir;
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II - a emenda supressiva e a substitutiva preferirão às demais, inclusive â

parte da proposição a que se referirem;
III - a emenda aditiva e a modificativa serão votadas logo após a parte da

proposição que visarem a alterar;
IV - a emenda de comissão preferirá à de Deputado.
§ 1 0 - O requerimento de preferência de uma emenda sobre outra será

apresentado antes de iniciada a votação da proposição a que se referir.
§ 20 - Na ocorrência de mais de 1(um) substitutivo de comissão, o exame

do último terá preferência sobre os demais e, assim, sucessivamente.
Art. 280 - Quando houver mais de 1 (um) requerimento sujeito a votação, a

preferência será estabelecida pela ordem de apresentação.
Parágrafo único - Apresentados simultaneamente requerimentos que

tiverem o mesmo objetivo, a preferência será estabelecida pelo Presidente.
Art. 281 - A preferência de uma proposição sobre outra constante na

mesma ordem do dia será requerida antes de iniciada a apreciação da pauta.
Art. 282 - O destaque, para votação em separado, de dispositivo ou

emenda será requerido até o anúncio da fase de votação da proposição
principal.

Art. 263 - A alteração da ordem estabelecida nesta seção não prejudicará a
prioridade fixada no § 1 0 do art. 196, no § 1 0 do art. 208 e no § 3 0 do art. 222.

Seção III
Da Prejudicialidade

Au. 284 - Consideram-se prejudicadas:
- a discussão ou a votação de proposição com objetivo idêntico ao de

outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa;
II - a discussão ou a votação de proposição semelhante a outra

considerada inconstitucional pelo Plenário;
III - a discussão ou a votação de proposição anexada a outra, quando

aprovada ou rejeitada a primeira;
IV - a proposição e as emendas incompatíveis com substitutivo aprovado;
V - a emenda ou a subemenda de matéria idêntica à de outra aprovada ou

rejeitada;
VI - a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de outra aprovada;
Vil - a emenda ou parte de proposição incompatível com matéria aprovada

em votação destacada.
Parágrafo único - O disposto nos incisos V e VI não se aplica a emendas

constantes no parecer da Comissão de Constituição e Justiça previsto no §
20 do art. 185.

Seção IV
Da Retirada de Proposição
ArL 285 - A retirada de proposição será requerida pelo autor,
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interrompendo-se imediatamente a sua tramitação.

§ 1 0 - Antes da apreciação do requerimento, o Presidente informará a
tramitação da proposição a que ele se referir.

§ 20 - A desistência da retirada de proposição ou a rejeição do
requerimento implicará a retomada da tramitação no ponto em que foi
interrompida.

§ 30 - Não será objeto de requerimento a retirada de proposição cujo
processo de votação já esteja iniciado.

Título VIII
Da Participação da Sociedade Civil

Capítulo l
Da Iniciativa de Lei

Ad. 286 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria
indelegável, a iniciativa popular é exercida pela apresentação, à Assembléia
Legislativa, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 10 (dez) mil eleitores
do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ 1 0 - Dos subscritores do projeto, no máximo 25% (vinte e cinco por cento)
poderão ser eleitores alistados na Capital do Estado.

§ 20 - Quando necessário, a proposição será encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça para sua adequação às exigências do art. 173.

Art. 287- Em cada sessão legislativa ordinária, o número de projetos de lei
de iniciativa popular é limitado a 5 (cinco).

Parágrafo único - Nas comissões ou em Plenário, poderá usar da palavra
para discutir o projeto de que trata este artigo, pelo prazo total de 60
(sessenta) minutos, o primeiro signatário ou aqueles que este houver
indicado.

Art. 186- .....
§ - 30 - A matéria constante no projeto de lei rejeitado somente poderá

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta
da maioria dos membros da Assembléia.

Capítulo II	 -
Das Representações Populares

Art. 288 - A representação popular de pessoa física ou jurídica contra ato
ou omissão de autoridade ou entidade pública ou contra ato imputado a
membro da Assembléia Legislativa será examinada pelas comissões ou pela
Mesa, desde que seja:

- encaminhada por escrito e assinada;
II - matéria de competência da Assembléia Legislativa.
Parágrafo único - O relator da comissão a que for distribuída a matéria

apresentará relatório em conformidade com o art. 114, do qual se dará
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ciência aos interessados.

Capítulo III
Da Audiência Pública

Art. 289- As comissões poderão realizar reunião de audiência pública com
cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis, para instruir matéria
legislativa em trâmite, bem como para tratar de assunto de interesse público
relevante atinente à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer
membro ou a pedido da entidade interessada.

Parágrafo único - Na proposta ou no pedido, constará indicação da matéria
a ser examinada e das pessoas a serem ouvidas.

Art. 290 - Cumpre à comissão, por decisão da maioria de seus membros,
fixar o número de representantes por entidade, verificar a ocorrência dos
pressupostos para o seu comparecimento e determinar o dia, o local e a hora
da reunião.

Parágrafo único - O Presidente da comissão dará conhecimento da decisão
à entidade solicitante.

Art. 291 - A ordem dos trabalhos, na audiência pública, atenderá, no que
couber, ao disposto nos arts. 157 e 159 e às normas estabelecidas pelo
Presidente da comissão.

Art. 292- A reunião de comissão destinada a audiência pública em região
do Estado será convocada com antecedência mínima de 3 (três) dias.

Capítulo IV
Dos Eventos Institucionais

Art. 293 - Para subsidiar a elaboração legislativa, a Assembléia poderá
promover, por iniciativa da Mesa, eventos que possibilitem a discussão de
temas de competência do Poder Legislativo Estadual, em parceria com
entidades da sociedade civil organizada.

Art. 294- Incluem-se, entre os eventos a que se refere o artigo anterior.
- seminários legislativos;

II - fóruns técnicos.
Parágrafo único - A Mesa da Assembléia definirá, em regulamento próprio,

os objetivos e a dinâmica de cada evento.	 -
Art. 295 - Aplicam-se às proposições resultantes de eventos institucionais

as normas de tramitação previstas neste Regimento, observados os
seguintes procedimentos especiais:

- a partir da apresentação de anteprojeto pela comissão de representação
do evento, será de 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período, o prazo
para a comissão cuja competência estiver relacionada ao tema apresentar a
proposição correspondente;

- a comissão de representação poderá participar dos debates na
comissão autora da proposição;
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III - as emendas oferecidas à proposição receberão parecer da comissão

competente, nos 2 (dois) turnos de tramitação.
Parágrafo único - No caso de não ser exercida a prerrogativa prevista no

inciso 1, a iniciativa caberá a qualquer Deputado.
Título IX

Regras Gerais de Prazo
Art. 296 - Ao Presidente da Assembléia e ao de comissão compete

fiscalizar o cumprimento dos prazos.
Art. 297 - No processo legislativo, os prazos são fixados por:

- mês;
II - dia;
III - hora.
§ 1 0 - Os prazos indicados neste artigo contam-se:

- de data a data, no caso do inciso 1;
II - excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, no caso do inciso

II;
III - de minuto a minuto, no caso do inciso III.
§ 20 - A contagem dos prazos terá seu começo ou término prorrogado para

o primeiro dia útil posterior à data fixada, nos seguintes casos:
- quando o termo inicial coincidir com sábado, domingo, feriado ou

véspera desses dias;
II - quando o termo final coincidir com sábado, domingo ou feriado.
Art. 298 - Os prazos são contínuos e não correm no recesso.
Art. 299 - Os pedidos de informação, assim consideradas as diligências,

suspendem a tramitação, 1 (urna) única vez em cada comissão, por, no
máximo, 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único - Os projetos de que tratam as alíneas a" e b" do inciso 1
do art. 103 terão suspensa a tramitação até que se atenda ao pedido de
informação.

Título X
Da Posse do Governador e do Vice-Governador do Estado
Art. 300 - Aberta a reunião solene para a posse do Governador e do Vice-

Governador do Estado, o Presidente da Assembléia designará comissão de
Deputados para recebê-los e introduzi-]os no Plenário.

Parágrafo único - O Governador e o Vice-Governador do Estado tomarão
assento ao lado do Presidente da Assembléia.

Art. 301 - Prestado o compromisso constitucional, o Presidente da
Assembléia declarará empossados o Governador e o Vice-Governador do
Estado, lavrando-se termo em livro próprio.

Art. 302 - Vagando o cargo de Governador e de Vice-Governador do
Estado, ou ocorrendo o impedimento destes, à posse de seu substituto
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aplica-se o disposto nos artigos anteriores.

Título Xl
Do Comparecimento de Autoridades
Art. 303 - O Presidente da Assembléia convocará reunião especial para

ouvir o Governador do Estado, quando este manifestar o propósito de expor
assunto de interesse público.

Art. 304 - A convocação de Secretário de Estado, de dirigente de entidade
da administração indireta ou de titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado, para comparecerem ao Plenário da Assembléia
Legislativa ou a qualquer de suas comissões, a eles será comunicada por
meio de ofício que conterá a indicação do assunto a ser tratado e a data
designada para seu comparecimento.

§ 1 0 - Se não puder atender à convocação, a autoridade apresentará
justificação, no prazo de 3 (três) dias, e proporá nova data e hora para seu
comparecimento.
§ 20 - O não-comparecimento injustificado constitui crime de

responsabilidade, nos termos da legislação.
Art. 305 - Em caso de recusa ou de não-atendimento a convocação ou a

pedido de informação, bem como de prestação de informação falsa, nos
termos dos incisos VII, VIII e IX do art. 100 e dos incisos XII e XVI do ad.
233, por dirigente da administração indireta, pelo Comandante-Geral da
Polícia Militar ou por outra autoridade estadual, a Assembléia Legislativa ou
qualquer de suas comissões cientificará do fato a autoridade competente,
para sua apuração, atendimento ao solicitado e aplicação da penalidade
cabível, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único - Por solicitação de qualquer comissão ou a requerimento
aprovado em Plenário, a Mesa da Assembléia, nos 5 (cinco) dias
subseqüentes ao término do prazo estipulado neste artigo, encaminhará à
autoridade competente pedido escrito de informação acerca dos
procedimentos e das medidas adotadas, sob pena de responsabilização, no
caso de não-atendimento no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 306 - O Secretário de Estado poderá solicitar à Assembléia Legislativa
ou a uma de suas comissões que designe data para seu comparecimento, a
fim de expor assunto de relevância de sua Secretaria.

Parágrafo único - O comparecimento a que se refere este artigo dependerá
de prévio entendimento com a Mesa da Assembléia.

Art. 307 - Poderá ser prorrogado, de oficio, pelo Presidente da Assembléia
o tempo fixado para exposição de Secretário de Estado ou de dirigente de
entidade da administração indireta e para debates que a ela sucederem.

Art. 308 - Durante a exposição e os debates na Assembléia Legislativa, o
Secretário de Estado ou o dirigente de entidade da administração indireta
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ficam sujeitos às normas regimentais que regulam os debates e a questão de

ordem.
Título XII

Do Processo nos Crimes de Responsabilidade do Governador, do Vice-
Governador e de Secretário de Estado

Art. 309 - O processo nos crimes de responsabilidade do Governador, do
Vice-Governador e de Secretário de Estado obedecerá a legislação especial.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao Procurador-Geral de
Justiça e ao Procurador-Geral do Estado.

Título XIII
Do Credenciamento dos Representantes dos órgãos de Comunicação
Art. 310 - Os órgãos de comunicação poderão credenciar-se perante a

Mesa da Assembléia para exercício das atividades jornalísticas, de
informação e divulgação.

Parágrafo único - Somente terão acesso às dependências privativas da
Assembléia Legislativa os jornalistas e demais profissionais credenciados,
podendo a Mesa da Assembléia, a qualquer tempo, rever o credenciamento.

Título XIV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 311 - E vedada a cessão do Plenário para atividade não prevista neste
Regimento, exceto para a realização de convenções regionais de partidos
políticos.

Parágrafo único - A Assembléia Legislativa destinará espaço físico para a
realização de eventos promovidos por entidades da sociedade civil e de
outros de iniciativa de partido político, à exceção do referido no "caput", nos
termos de regulamento próprio.

Art. 312 - Os serviços administrativos da Assembléia Legislativa serão
executados por sua Secretaria e reger-se-ão por regulamento próprio, neste
incluído o aproveitamento do servidor inativo em cargos e funções de que
tratam os arts. 21,23 e 24 da Resolução n°5.086, de 31 de agosto de 1990,
mediante seleção pela Escola do Legislativo.

Art. 313 - Nos casos omissos, o Presidente da Assembléia aplicará o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, as praxes
parlamentares.

Art. 314 - Nos 15 (quinze) primeiros dias após a vigência desta resolução,
observadas as alterações por ela introduzidas, proceder-se-á à composição
das comissões e à eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presidentes.

Art. 315 - A tramitação das pro posições recebidas em data anterior à do
início da vigência desta resolução observará as normas vigentes na data de
seu recebimento.

Art. 316 . - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto
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no que se refere ao art. 66; ao § 40 do art. 67; aos § 40, 5 0 e 60 do art. 71; e
ao art. 75, que vigorarão a partir de 1 0 de fevereiro de 1999.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Aílton Vilela, relator - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.222197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.222197, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Voleibol - FMV -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no
20 tumo, 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 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°1.222/97
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Voleibol - FMV -, 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 Federação Mineira de

Voleibol - FMV -, 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, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Bilac Pinto, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 317a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5111197

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Gados
Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte (Pequeno Expediente) -
Ata - Correspondência: Mensagem no 228197 (Projeto de Lei n° 1.499197) e
Oficio n° 36197, do Governador do Estado - Ofícios - Apresentação de
Proposições: Requerimento n° 2.396197 - Requerimentos dos Deputados
Hely Tarqüínio, Maria José Haueisen, Raul Lima Neto e outros, Roberto
Amaral, Wanderley Ávila e Gilmar Machado - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Administração Pública e de Direitos e Garantias
Fundamentais; dos Deputados Wanderley Ávila (3), Alberto Pinto Coelho,
Roberto Amaral, Bilac Pinto, Péricles Ferreira e Maria Olivia; e da Bancada
do PT - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivo José, Cleuber
Carneiro, Maria José Haueisen e Irani Barbosa; questão de ordem; chamada
de recomposição de "quorum"; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Carlos Pimenta -? Parte
(Ordem do Dia): Ia Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Proposições de Lei na

s 13.482 e 13.483 - Decisões da Presidência - Leitura
de Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; inclusão do Projeto de Lei n°
1.377197 em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; inclusão do Projeto de Lei
no 672/96 em ordem do dia, para os fins do ad. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Raul Lima Neto e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 1.077/96; aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada de recomposição de
"quorum"; existência de número regimental para votação; renovação de
votação; aprovação; declaração de voto - Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei na

s 576195, 939 e 979196 e 1.315197 e dos Projetos de
Resolução n

a
s 1.207 e 1.208197; aprovação - Palavras do Sr. Presidente -

Questão de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral, Wanderley Ávila e Gilmar Machado; aprovação -
Requerimento n° 2.290197; requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação; votação do
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Requerimento n o 2.290197; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Requerimento do Deputado Ajalmar Silva; deferimento; discurso do
Deputado José Bonifácio - Y Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; rejeição - Discussão, em
1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.324197; encerramento da discussão;
requerimento da Deputada Maria José Haueisen; discursos da Deputada
Maria José Haueisen e dos Deputados Raul Lima Neto e Wilson Pires -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - lrani Barbosa - 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 - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninflo
Zeitune - Wandeiley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

l a Parte (Pequeno Expediente)
Ata

- O Deputado Roberto Amaral, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
MENSAGEM N° 228197



1
169

* - A Mensagem no 228197 foi publicada na edição de 6111197.
OFICIOS

N° 36197, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando
seu afastamento do Estado no período de 30110197 a 2111197, em virtude de
viagem oficial aos Estados Unidos da América.

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, agradecendo o convite para a
solenidade de entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Sr. Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho.

De D. Marcelo Pinto Carvalheira, Arcebispo da Paraiba, informando, em
atenção a requerimento da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
(propõe encaminhar ofício às autoridades do Estado da Paraíba solicitando a
apuração do assassinato de oito detentos no Presídio Róger, em João
Pessoa), que se solidariza com a causa dos presidiários. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)

Do Sr. João Carlos Lazarini, Oficial de Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, informando que o Oficio n° 2.365197, desta Casa,
foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento para
exame e para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Do Sr. Roberto de Meio Pinheiro, Prefeito Municipal de Mateus Leme e
Presidente da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - AMBEL -, solicitando que seja incluída no orçamento do Estado
dotação orçamentária para a AMBEL. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar n° 25197.)

Do Sr. Carlos Alberto Cofia, Diretor-Presidente da Companhia Mineradora
de Minas Gerais - COMIG -, em atenção a requerimento do Deputado
Anderson Adauto, prestando esclarecimentos sobre a compra de
equipamentos e veículos por essa empresa. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.267/97.)

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, em
atenção a requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, encaminhando
informações sobre o último aumento das tarifas de energia elétrica e os
investimentos da companhia, em 1996, visando melhorar o atendimento aos
consumidores. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.202/97.)

Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG, encaminhando
informações e documentos relacionados com a crise do Hospital das Clínicas
da UFMG. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. César Augusto dos Reis, Secretário de Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento de Uberaba, parabenizando esta Casa pela realização de
reunião especial em homenagem à Universidade de Uberaba.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, em atenção a requerimento do Deputado Leonídio Bouças
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(instalação de um escritório da EMATER-MG no Município de Araporã),
encaminhando as informações prestadas pela empresa sobre o assunto. (-
Anexe-se ao Requerimento n o 2.234197.)

Do Sr. Jorge Henrique Sclimidt, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, em atenção a requerimento do Deputado Sebastião Helvécio
(instituição de benefícios fiscais do ICMS para microempresas e empresas
de pequeno porte que se enquadram no sistema tributário SIMPLES),
informando que foi encaminhada ao Governador do Estado minuta de
anteprojeto de lei que trata do assunto. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.248/97.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de
Constituição e Justiça (denominação de ponte no Município de Carangola),
que foi feita consulta à Secretaria de Transportes e Obras Públicas, da qual
se aguarda resposta. (- À Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.338197.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de
Constituição e Justiça (denominação de ponte no Município de Carangola),
que foi feita consulta à Secretaria de Transportes e Obras Públicas, da qual
se aguarda resposta. (- A Comissão de Constituição e Justiça. Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.339197.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão de
Constituição e Justiça (denominação de escola no Município de São
Francisco), que foi feita consulta à Secretaria da Educação, da qual se
aguarda resposta. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.374/97.)

Da Sra. Hilda Hochman, Diretora da Superintendência de Desenvolvimento
de Recursos Humanos da Secretaria da Educação, comunicando, em
atenção a requerimento do Deputado Sebastião Costa (implantação da
disciplina Educação Ambiental no currículo escolar), que o assunto tem sido
estudado por essa Pasta. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.171197.)

Da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Coordenadora da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência - CAADE -, em
atenção a requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, prestando
informações sobre os trabalhos da comissão encarregada de estabelecer
normas para adaptações de prédios públicos. (- Anexe-se ao Requerimento
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n°2.168/97.)
Do Sr. Mauro Chrysóstomo Ferreira, Coordenador dos Consórcios do SUS,

encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de Saúde e Ação
Social, apostila atualizada dos consórcios intermunicipais em Minas Gerais.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social. Anexe-se ao Requerimento n°
2.256/97.)

Da Sra. Rosângela Monteiro, Presidente da Associação Brasileira de
Criminalística - ABC -, solicitando empenho para a aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição n o 44197. (- Anexe-se á Proposta de Emenda à
Constituição n° 44197.)

Da Sra. Teima Ramalho Mendes, Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem de Minas Gerais, solicitando confirmação para o
comparecimento de ex-Presidente do Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN - a reunião da Comissão de Saúde e Ação Social a fim de prestar
esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades no COFEN. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

Da Sra. Maria do Rosário Lemos e outros, funcionários da Secretaria da
Fazenda - Baixo Rio Grande, solicitando apoio à aprovação da Emenda n° 1
ao Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.273197. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.273197.)

Do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais, do Centro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente Helena Greco, da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte, da Pastoral do Menor - Regional Leste II e
da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente-MG, exigindo
a punição do Sr. Antônio Alves Capanema por crimes cometidos contra
menores e manifestando apoio a estes e a seus familiares. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)

Do Sr. Otacílio José Simões, solicitando empenho para a aprovação da
Emenda n° 1 ao Projeto de Lei Complementar n° 23197, (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar n o 23197.)

Apresentação de Proposições	-
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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:
REQUERIMENTO

N° 2.396197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Abaeté por seu
1200 aniversário de emancipação político-administrativa. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
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- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Hely

Tarqüínio, Maria José Haueisen, Raul Lima Neto e outros, Roberto Amaral,
Wanderley Avila e Gilmar Machado.

Comunicações
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Direitos e Garantias Fundamentais; dos
Deputados Wanderley Ávila (3), Alberto Pinto Coelho, Roberto Amaral, Bilac
Pinto, Péricles Ferreira e Maria Olivia; e da Bancada do PT.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados,

amigos da imprensa e pessoas presentes nas galerias, todos estamos
sabendo que o programa de concessão de rodovias foi aberto - foi colocado
publicamente no dia 2 de setembro para toda a população de Minas Gerais -
e que estamos na fase de pré-qualificação das empresas interessadas em
participar dele.

Particularmente, nós, do Vale do Aço, do vale do rio Doce, do vale do
Mucuri, do vale do São Mateus, do Leste de Minas, melhor dizendo, estamos
fazendo uma discussão com as lideranças políticas, com Prefeitos e
Vereadores, com lideranças empresariais, em tomo do Lote n o 3, que é a
rodovia que liga Belo Horizonte à BR-1115, até Governador Valadares.
Fizemos uma reunião, na verdade uma audiência pública, muito concorrida,
no dia 9 de outubro, na cidade de Governador Valadares, e contamos com a
participação de pelo menos 15 Deputados Estaduais e Federais.

Dessa reunião surgiu um movimento muito interessante, que vem
ganhando força a cada dia. Na semana passada, participamos da segunda
etapa desse debate na cidade de Ipatinga, o qual contou, inclusive, com a
presença do Sr. Secretário de Transportes e Obras Públicas, Antônio
Aureliano. E uma surpresa, de certa forma agradável, foi ver estampado,
como manchete no Minas Gerais" de hoje, que c Governador Azeredo
anunciou a duplicação da rodovia Belo Horizonte-Valadares em sua
totalidade.

O Governador, de início, através de seus interlocutores, se mostrou
irredutível, alegando que a duplicação atingiria apenas João Monlevade e
que haveria melhorias apenas até Ipatinga e Governador Valadares. Ontem,
em Frei Inocêncio, numa tarde de inaugurações, o Sr. Governador, em
entrevista à imprensa, anunciou que a rodovia será duplicada em toda a sua
extensão. Ainda estamos aguardando maiores detalhes, mais
desdobramentos dessa afirmação.

Acho que esse resultado foi uma vitória dessa luta, desse movimento
suprapartidário, legitimo, de uma região que não quer ficar isolada, não quer
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ficar ausente da integração com os grandes centros, como Belo Horizonte, e
com o MERCOSUL, principalmente após a duplicação da Fernão Dias, cuja
conclusão está prevista para o ano que vem.

A nossa região já tem, sim, empresas de grande porte, como a USIMINAS,
a Belgo-Mineira, a ACESITA, a CENIBRA e outras médias e pequenas, mas
está sem perspectiva de ampliar o seu desenvolvimento sem a garantia
dessa duplicação. Sabíamos que essa duplicação era um compromisso do
Governador desde a sua campanha, depois fez parte do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, aprovado nesta Casa, e servirá para
integrar o Leste mineiro no desenvolvimento do Estado e do País.

Mas, com a apresentação da proposta de concessão, ficamos
preocupados, porque o contrato prevê 25 anos para as empresas
explorarem. No entanto, quem irá pagar a rodovia não será o Estado. A
população, pagando o pedágio, pagará a rodovia. Então, 25 anos para
duplicar uma estrada é muito tempo. Queremos que o Sr. Governador, que
já se mostrou sensível a essa mobilização da população do Leste mineiro, a
qual ainda não terminou, apresente alterações nesse programa de
concessões. Esperamos que ele altere o edital que prevê 25 anos para sua
duplicação e que construa essa estrada duplicada até Governador Valadares
no menor prazo possível. Esse é o desejo de toda a população do Leste
mineiro. Esse movimento continua. Dia 13, quinta-feira, teremos aqui, na
Assembléia, mais uma audiência pública com as lideranças do Vale do Aço,
do vale do rio Doce e do Leste mineiro, para debater mais uma vez as
propostas e alternativas para a concretização dessa duplicação tão sonhada
da rodovia de Belo Horizonte a Governador Valadares.

Percebemos que o Governador reconhece a legitimidade e a viabilidade
política e econômica da duplicação da BR-381 e da BR-262, de Belo
Horizonte a Governador Valadares, mas ainda não temos todas as
informações. É por isso que vamos prosseguir no debate. E por isso que as
cidades de vale do rio Doce e do Vale do Aço estão organizando comités
municipais de mobilização em defesa dessa duplicação. Também é por isso
que acreditamos que a audiência pública que acontecerá nesta Assembléia
junto com as Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Administração Pública será mais um elemento dessa conquista que
queremos assegurar definitivamente. Sabemos que não podemos gerar
falsas expectativas e ficar ouvindo discurso do Sr. Governador durante a
campanha, para depois esse discurso ficar apenas num plano de metas, e
não de decisões. E necessário que o discurso se traduza em ações
concretas.

E por isso que, com satisfação, trazemos ao conhecimento de todos o que
foi veiculado no "Minas Gerais" e nos órgãos da imprensa daquela região.
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Mas, dia 13, antes da abertura do edital de pré-qualificação das empresas, a
qual acontecerá dia 18 de novembro, gostaríamos de já ter a alteração desse
edital, possibilitando a construção mais rápida da estrada, que garantirá
segurança e desenvolvimento para o Leste mineiro. E isso que nos traz aqui
na tarde de hoje. Esperamos que o Deputados de todos os partidos, que
estão acompanhando de uma maneira atenta esse processo de concessão
de rodovias, continuem buscando informações para que Minas Gerais se
integre como um todo. Não queremos Minas dividida. Vimos o Presidente da
FIEMG, na semana passada, afirmar que sete novas empresas estão vindo
para Minas Gerais. Lembramos que todas elas estão vindo para a Grande
Belo Horizonte ou para o Sul de Minas. Nenhuma delas está indo para outras
regiões do Estado, pelas precárias condições das nossas rodovias, pela falta
de infra-estrutura e pela falta de condições. Queremos Minas integrada,
como no discurso do Governador Eduardo Azeredo, como tem sido proposto
em todos os documentos daqui, que buscam a integração. Sem a duplicação
da rodovia de Belo Horizonte a Governador Valadares o Leste mineiro e o
vale do rio Doce estarão isolados. É por isso que estamos aqui, mais uma
vez, reafimiando essa luta. Esperamos que o Governador apresente essa
proposta de maneira concreta, deixando a população do Vale do Aço e do
Vale do rio Doce com a certeza de que não estamos mais diante de uma
retórica, mas que estamos diante de um compromisso que, de fato, se
realizará. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa

palavra na tribuna da Casa é para registrar, nos nossos anais, um
acontecimento que julgamos de suma importância na minha região.
Realizou-se, em Montes Claros, no dia 31110197, um encontro da Associação
dos Vereadores da Ama Mineira da SUDENE - AVAMS -, que contou com a
presença de 477 senhores edis filiados. O êxito do encontro veio nos mostrar
a condução firme, o empenho e a determinação com que o Presidente
daquela entidade, Vereador João Hamilton, exerce o cargo de que foi
investido. João Hamilton, com firmeza, dirige aquela entidade, que, sem
dúvida nenhuma, é hoje a mais importante e a maior associação
congregadora de Vereadores em Minas Gerais. A sua atuação,
acompanhando "pari passu" os problemas da região, tem mostrado a
validade do seu trabalho. Compareceram ao encontro autoridades estaduais,
Deputados desta Casa, Prefeitos, dirigentes de entidades e órgãos regionais.
Houve conferência proferida pelo nosso Presidente, Deputado Romeu
Queiroz; palestra para os Vereadores, proferida pelo Prefeito de Contagem,
Dr. Newton Cardoso, e debates com a participação efetiva dos Deputados da
região que lá se encontravam, os Deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira,
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Dimas Rodrigues, Roberto Amaral e Péricles Ferreira e este Deputado que
lhes fala. A tônica da reunião foi, sem dúvida nenhuma, a valorização do
Poder Legislativo, um Poder que a cada dia se impõe e que deseja se
democratizar, sendo voz do povo e estando nas praças e nas ruas; que não
quer ficar sendo apenas um Poder legiferante, mas, acima de tudo, um
Poder atual, contemporâneo e cidadão. Na reunião da AVAMS, em Montes
Claros, ficou bem claro que os Vereadores do imenso interior de Minas
Gerais querem também essa participação cidadã. O número de presentes,
477, foi, sem dúvida nenhuma, a tônica maior, demonstrando a importância
daquela reunião.

Portanto, nossas palavras são, primeiro, para registrar esse evento de
grande importância política. Ali uma deliberação ecoou, com voz forte,
fazendo com que todos nós nos alertássemos para a importância da
participação política da região Norte mineira contra as pretensões daqueles
que, distantes da vivência dos nossos problemas, das raízes e origens da
nossa região e do nosso povo, pretendem, de momento e sempre às
vésperas do pleito eleitoral, tomar de assalto a representação política da
região. O Norte de Minas, hoje com dez Deputados nesta Casa, tem, nessa
fração, uma representação forte, atuante e aguerrida na defesa daquela área
e que, com denodo e muito trabalho, busca recuperar a eficiência, o
desenvolvimento e a integração regional.

O chamamento da AVAMS e a diretriz imposta por aquela assembléia para
que se exclua de todos os meios, para que nos oponhamos de todas as
maneiras à intromissão do pára-quedismo político na região foi o que mais
chamou a atenção pela veemência e oportunidade. A par disso, vimos um
Legislativo que se compenetra, que hoje não é mais um apêndice das
Prefeituras, pois os nossos Vereadores querem, de fato, a sua
independência; vimos que a valorização do Poder Legislativo é o enfoque
maior deles; vimos, enfim, que a cara cidadã do Poder Legislativo é
mostrada a todos os quadrantes de Minas.

O Deputado Roberto Amaral (Em aparte) - Inicialmente, quero agradecer-
lhe por este aparte e também cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento.
Também tivemos oportunidade de participar da reunião da Associação dos
Vereadores da Área Mineira da SUDENE - AVAMS -, realizada hoje de
manhã em Montes Claros, e quero dizer - com certeza já é do conhecimento
do Deputado que está usando a tribuna, com muita propriedade, para
ressaltar um dos momentos mais importantes da política de Montes Claros -
que essa Associação, que conta com 1.200 Vereadores, dos quais mais da
metade estava presente, apresentou um documento que foi entregue na
parte da manhã ao nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz. Quero
apenas frisar o nosso compromisso de trazer as suas reivindicações a esta
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Casa e atender às reclamações daqueles Vereadores e daquelas
comunidades ali representadas. Parabenizo todos os integrantes da AVAMS,
na pessoa do seu atuante Presidente, João Hamilton Silveira, e solicito o
apoio dos nobres colegas Deputados às reivindicações da entidade. Muito
obrigado.

O Deputado Cleuber Carneiro - E com alegria que registramos a
participação do Deputado Roberto Amaral, da nossa região, neste nosso
pronunciamento, reafirmando que foi, realmente, muito importante aquele
evento, reafirmando que a posição definitiva dos legisladores da região é por
uma postura de independência, ainda que harmônica, com relação ao Poder
Executivo. Além da obrigação fiscalizadora, além da obrigação de legiferar,
além da obrigação de se valorizar como Poder, a tônica que sentimos é que
os nossos Vereadores e a nossa AVAMS querem dar a Minas Gerais a
fisionomia cidadã daquele Poder na região. Assim é que este Deputado faz
registrar, neste momento, um voto de louvor à Associação dos Vereadores
da Área Mineira da SUDENE, na pessoa do seu Presidente, João Hamilton,
que tem feito um trabalho hercúleo, um trabalho grande, um trabalho digno
de nota, digno de referência à frente daquela entidade. Registramos o nosso
incentivo, o nosso apoio, a nossa alegria de ver a classe política
movimentada em nossa região e, mais que tudo, o nosso respeito à AVAMS
e aos seus componentes, pela coragem da luta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que me escutam nas galerias, telespectadores que acompanham a
programação da Assembléia Legislativa, até há pouco tempo, falar em
reforma agrária no Pais ou em nosso Estado provocava urticária em muita
gente. Latifundiários, empresários e banqueiros ficavam em pé de guerra,
ficavam com medo de ver seus interesses prejudicados por uma possível
reforma agrária. E o mais lamentável era que, também precisando da
reforma agrária, os pequenos proprietários, os trabalhadores rurais e os
posseiros que eram donos de alguns hectares de terra acreditavam que ela
era um bicho-de-sete-cabeças, era trabalho de comunista e que eles,
pequenos proprietários, iriam perder suas terras. Felizmente os tempos são
outros; ninguém pode ignorar ou desconhecer o grande trabalho feito pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. Os trabalhadores se
movimentaram, conscientizaram seus companheiros e realizaram a famosa
marcha para Brasília, sensibilizando a sociedade civil, que passou a ver a
reforma agrária como uma necessidade não apenas para se solucionar o
problema do trabalhador rural mas para se produzirem alimentos, para se
enriquecer o Brasil. Entretanto, estamos vendo que ainda hoje a reforma
agrária, que é defendida por quase todos os brasileiros e aceita por tanta
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gente, até pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, não tem passado de
falácia e de propaganda do Governo. Quando há um mínimo de seriedade
num trabalho para que haja de fato a reforma agrária, para que haja de fato
apoio ao homem do campo, aparecem as dificuldades, as interferências
políticas, os desmandos, os atos de politicagem e tudo mais que possa
impedir que a reforma agrária saia do papel e chegue à terra, aos
trabalhadores que dela precisam. Refiro-me especialmente à crise que
atingiu, ou atinge, o INCRA de Minas Gerais. Não estou aqui para defender o
INCRA como órgão nacional, como órgão que deveria atuar em todo o
Brasil, porque sei de suas dificuldades, sua ineficiência, mas refiro-me ao
INCRA de Minas Gerais, que acompanho e conheço. Já nesta semana, a
imprensa e vários parlamentares se pronunciaram a respeito da demissão do
Procurador-Geral do INCRA, Dr. lvan Barbosa, e da possível saída do
Superintendente, Dr. Melchior de Meio. Os motivos apresentados pelo
Ministro Raul Jungmann não passam de desculpas esfarrapadas, de
denúncias vazias de um latifundiário que se considera prejudicado com a
possibilidade de um assentamento em sua fazenda. Esse fazendeiro, com
certeza, estaria pronto a aceitar o assentamento desde que por suas terras
fossem pagas quantias fabulosas. E é justamente porque o Dr. Ivan Barbosa
e o Dr. Melchior de Meio trabalham com seriedade, honestidade e
transparência que a desapropriação daquela fazenda no Triângulo Mineiro
está emperrada. A demissão do Dr. Ivan Barbosa deve-se pura e
simplesmente, à sua honestidade, à transparência e à maneira pela qual
atua como Procurador-Geral do INCRA.

Os problemas fundiários de Minas Gerais se arrastaram durante anos e
anos. Eram idas e vindas de pessoas interessadas, papel e mais papel. Tudo
arquivado e engavetado. Com a nova diretoria do INCRA, na pessoa do Dr.
Melchior de Meio, as coisas começaram a caminhar e a mudar. São
justamente essas mudanças, essa transparência e essa honestidade
verificadas no INCRA na atual administração que incomodam aqueles que
querem que as coisas continuem do jeito que estão: reforma agrária só na
conversa. Mas só a ação é coerente.

Li esses dias no jornal a proposta do Deputado Federal Carlos Meiles.
Propõe ele a extinção do INCRA, alegando que lá há corrupção. Não é
trocando nome de órgãos e acabando com eles que a corrupção acaba. E
trocando as pessoas que são corruptas e moralizando os órgãos onde a
corrupção existe que as coisas vão caminhar melhor no País. Mas isso não
interessa ao Governo de Femando Henrique Cardoso e aos seus assessores.

Mais ainda: o Sr. Deputado Carlos Melies cita como exemplo de eficiência
o PRONAF e fala que ele é a melhor solução para os problemas fundiários e
os problemas sociais no campo. Ele deve estar falando com base na
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propaganda que vê e ouve pela televisão. E propaganda enganosa do
Governo, feita através do Banco do Nordeste, do BEMGE e do Banco do
Brasil. Podemos fazer a comparação, sem modéstia alguma, entre o
PRONAF e o INCRA, pois conheço bem o trabalho de ambos.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputada Maria José Haueisen,
parabenizo mais uma vez V. Exa. pelo seu pronunciamento e pela sua
atuação tão importante nesta Casa parlamentar.

Apenas uso deste instante para fazer coro com V. Exa. no que diz respeito
às propagandas enganosas do Governo da República. Isso é um crime
contra o povo brasileiro, O Governo tem feito propaganda de que o Banco do
Nordeste está com o dinheiro do PROER, financiando pequenas
agroindústrias. Tivemos oportunidade de estar frente a frente com o
Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Byron Queiroz. E, naquela época, eu
já mostrava que, na verdade, a solução para o Brasil não eram as grandes
indústrias, mas as pequenas agroindústrias. Com , por exemplo, R$5.000,00
monta-se uma pequena fábrica caseira de latícinios, e dez senhoras podem
trabalhar e produzir por dia 100 queijos, 50 requeijões, 50 quilos de
manteiga, sem precisar desses empregos que proporcionam salários vis,
salários mínimos. Podem ganhar R$11.000,00 ou até R$2.000,00 por mês.

Estivemos no Norte de Minas agora, com diversos Presidentes de
associações. Nenhuma delas até agora foi atendida pelo Banco do Nordeste.
E a propaganda que nos é passada e veiculada dá a idéia de que os
negócios já estivessem se realizando e de que alguns já foram até
realizados. Isso é um pecado terrível contra Deus e contra o povo brasileiro.
Parabéns por seu pronunciamento.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos o aparte do Deputado
Raul Lima Neto. Queremos dizer, Deputado, que há pouco tempo houve aqui
uma reunião onde foram chamados representantes do Banco do Brasil, do
BEMGE e do Banco do Nordeste. Lá estavam também trabalhadores que
tinham ido de Herodes para Pilatos, tentando conseguir recursos mínimos
para as suas lavouras, acreditando na propaganda do PRONAF. O que
vimos foi absurdo, o representante do Banco do Brasil chegou a dizer que,
para receber dinheiro do PRONAF no Banco do Brasil, bastava que o
cidadão tivesse caráter. Quando ele disse isso, eu fiquei, na minha
ignorância, pensando que caráter deveria ser alguma sigla que eu
desconhecia- Como caber em nossa cabeça que um Banco empresta
dinheiro para alguém, olhando para a pessoa e atestando se ela tem caráter
ou não? Na hora nem percebi que ele falava de valor moral. Chega a ser
ridícula uma afirmativa dessa natureza. Quero dizer que conheço o trabalho
que exercem o INCRA e o PRONAF. Não por propaganda do Governo, mas
porque vou aos lugares, viajo demais, encontro trabalhadores rurais,
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converso com eles e sei da satisfação deles com o INCRA hoje e do
desencanto com o PRCNAF, que não atende nada e não ajuda em nada até
agora. Viemos a esta tribuna ontem e antes de ontem e lemos nos jornais
que várias pessoas se colocaram em defesa do INCRA de Minas Gerais
nessa administração atual. A FETAEMG, o MST, a Associação dos
Servidores do INCRA - ASSINCRA - e Deputados Federais. Não estamos
aqui para defender o Dr. Ivan ou o Dr. Melchior ou os servidores do INCRA,
eles não precisam da nossa defesa, basta que continuem fazendo o que
fazem, com transparência, com honestidade, de maneira séria, de maneira
correta. Deles podemos dizer: "combateram o bom combate? Acho que isso
basta a eles.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Deputada Maria José, a sua voz
em defesa de mais esse ato que está se consumando vem valorizar o
protesto que tem sido feito nesta Casa. A Deputada atua de uma maneira
muito entusiasta em favor da causa do trabalhador, dos sem-terra, dos
pequenos agricultores. Inclusive hoje aprovamos um projeto que beneficia os
pequenos produtores e os sem-terra, criando o fundo. Conhecemos e somos
testemunha do seu trabalho aqui. Você está falando com conhecimento de
causa. Queremos apenas a confirmação de uma audiência na Comissão de
Agropecuária, tão bem dirigida pelo colega Deputado Paulo Piau, chamando
aqui pessoas que nos transmitam um conhecimento maior dessa situação, a
fim de sabermos se realmente o maior motivo foram as denúncias de
superavaliação dos imóveis que seriam desapropriados. Portanto, o melhor
caminho que esta Casa toma é no sentido de fazer uma audiência pública
para discutir, até porque o INCRA vinha fazendo uma parceria muito boa
com o Governo de Minas. Nós, como Deputados de Oposição, fomos até
obrigados a elogiar as iniciativas que estavam evitando conflitos. A pessoa
do Melchior e do Ivan Barbosa merecem todo respeito. Obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos também as palavras do
Deputado Marcos Helênio. Realmente o Dr. Ivan e o Dr. Melchior estão
sendo fritos pela maneira honesta e correta como trabalham. Eles e os
demais funcionários do INCRA que estão sob essa nova administração. Nós
lamentamos essa fritura. Lamentamos a saída do Dr. Ivan e a possível saída
do Dr. Melchior. Tenho a certeza de que eles não perderão nada. Nós, de
Minas Gerais, é que vamos ser prejudicados, sobretudo o trabalhador rural e
o homem do campo. Serão esses os maiores prejudicados. E lamentável que
mais uma vez esse Governo de Femando Henrique Cardoso dê prioridade
àqueles que não têm outra maneira de explorar o povo, de tripudiar sobre o
povo, "cortando a cabeça" de quem ousa, neste Estado, ser correto, ser
honesto, ter dignidade naquilo que faz. Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
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O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não

poderia deixar de ocupar esta tribuna, tendo visto estampados nos jornais
comentários e até decisões do Prefeito da nossa Capital, dizendo que Belo
Horizonte tem Prefeito. Só que não sai na rua para falar nada com ninguém,
não tem opinião própria; quem manda na Prefeitura é o Sr. Antônio Faria, é
o porta-voz e o pensamento dele. E dentro de uma idiotice sem igual, fez
urna determinação - segundo o relato da imprensa - a um seu Secretário.
Está aqui: "Por determinação do Prefeito, o estudo foi encaminhado à
Secretaria Municipal de Atividades Urbanas para as providências cabíveis,
ao constatar a ilegalidade da interdição, que prejudica todos os moradores da
região e contribui para tomar mais caótico o trânsito". Ele mandou um oficio
para o Secretário dele, Delso Duarte, que assinou imediatamente um ofício
para V. Exa., para desobstruir a rua em frente à Assembléia.

Sr. Presidente, uma cidade comandada por um idiota não quer dizer que o
povo todo é idiota, mas aquele idiota, num determinado momento, conseguiu
enganar toda a população. É um absurdo, no que diz respeito a uma obra
executada pela própria SUDECAP em Belo Horizonte, o Prefeito criar o
maior caso com os Deputados de Minas Gerais, falando que se apoderaram
da rua em frente à Assembléia. Ora, Sr. Presidente, o meu carro está aqui
embaixo, na garagem. Não preciso daquela vaga ali em cima. Tenho vaga
garantida aqui. Aquilo ali foi feito em certa época, para que autoridades do
interior, jornalistas, pessoas importantes que querem ter acesso a esta Casa
pudessem ter condição de estacionar, porque ao redor de toda a área da
Assembléia não se encontra vaga em lugar algum. Pior que isso, Sr.
Presidente: está aqui o convênio firmado pela Assembléia, assinado pelo
então Presidente, Deputado José Ferraz; pelo 1 0-Secretário da Assembléia,
Deputado Elmo Braz; pelo Presidente do Banco do Brasil, que ajudou no
financiamento da obra, e pelo Prefeito Patrus Ananias, de quem o Doutor BH
era Vice na época.

Queria dizer mais ainda. Estou aqui com a planilha de trabalho da
SUDECAP, que executou o trabalho na época. Quem executou o trabalho
não foi a Assembléia Legislativa, não foi o Banco do Brasil, não foi este
Deputado que vos fala, mas foi a SUDECAP, a Superintendência de
Desenvolvimento da Capital, órgão subordinado ã Prefeitura de Belo
Horizonte. Estão aqui a planilha e o cronograma físico-financeiro, e pasmem
os senhores. O castelo d'água custou, na época, Cr$305.500,00. Os serviços
complementares da COPASA, Cr$837.076,00. A estrutura de aço para os
vitrais da igreja, Cr$339.287,00. A pintura do teto da capela da igreja - até a
igreja entrou de quebra nisso aqui, ela recebe nos cofrinhos dela, mas entrou
de quebra no financiamento do Banco do Brasil, que é dinheiro público -,
Cr$117.600,00. E pasmem os senhores: cancela automática, Cr$40.020,00.
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Isso foi colocado pela SUDECAP, e agora o Prefeito de Belo Horizonte, um
doutor... Será que naquela época já vendiam diploma de médico? Não
acredito. Para a pessoa ser tão imbecil a ponto de não saber o que
administra na cidade... A musiquinha dele na campanha dizia que ele era o
Doutor BH, o doutor sabe-tudo, o doutor sei-lá-o-quê.

É o doutor sabe-nada, é o doutor idiota, é o doutor que quer fazer de Belo
Horizonte o que os comunistas da Albânia estão querendo. Sr. Presidente, é
uma vergonha para Belo Horizonte ter, quando vamos virar o século, chegar
ao ano 2000, um imbecil na Prefeitura.

Perdoem-me os termos, mas não poderia deixar de falar dessa forma.
Esse homem quer fazer média em cima da Assembléia, porque sabe que dá
ibope, porque não tem obras para apresentar, porque não tem discurso para
poder dar continuidade às baleias da sua campanha, vem falar de rodízio, o
negócio é só suprimir os direitos já adquiridos pela população. Quero dizer
que a rua está à disposição dele, pode mandar vir aqui colocar máquina,
pode fazer o que for, isso ai é do povo mesmo, não é de ninguém, não é de
Deputado nenhum, os Deputados estão com os carros guardados aqui na
garagem. Talvez ele mesmo, quando vem a esta Assembléia, é que precise
guardar o carro lá no estacionamento.

Quero dizer mais: parece-me que, antigamente, a rua era um pouquinho
para lá: onde passa aquela rua é terreno da Assembléia. Gostaria que essa
briga realmente fosse até o fim. Aquilo ali é do povo, porque esta Casa é do
povo, mas aquilo é subordinado ao Presidente desta Casa e à decisão da
Mesa desta Assembléia, O Sr. Prefeito de Belo Horizonte, coitado, acho que
não manda nem na sua casa, quem manda lá deve ser o Antônio Faria.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Quero pedir a V. Exa. que faça a
recomposição de "quorum", porque estamos com um "quorum" muito
pequeno para dar prosseguimento aos trabalhos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Em vista da solicitação feita
pelo Deputado Irani Barbosa, a Presidência vai determinar a-chamada dos
Deputados para a recomposição de "quorum". Com a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, hoje é seguramente
um dia importante para o nosso Estado. 0 Governador Eduardo Azeredo
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acaba de sancionar - e foi publicado no "Minas Gerais" de hoje, dia 4 de
novembro - um projeto de lei, de nossa autoria, que dispõe sobre a política
estadual de amparo ao idoso em todo o Estado. Esse projeto, Srs.
Deputados, povo de Minas Gerais, está sendo discutido por esta Casa há
exatos dois anos. Nesse período, nos reunimos por diversas vezes com
várias entidades governamentais e não governamentais, para elaborarmos
esse projeto, que é de extrema importância para todo o povo de Minas
Gerais, O projeto dispõe, em quatro itens, sobre as diretrizes que vão nortear
a vida da pessoa idosa no nosso Estado. Primeiramente, dispõe sobre a
defesa do direito à vida e à cidadania. Dispõe, também, sobre a garantia de
dignidade e bem-estar, a participação do idoso na comunidade e a proteção
contra discriminação de qualquer natureza. Esses itens se subdividem em
seis outros pontos, sendo o primeiro referente à área de promoção e
assistência social, que são ações voltadas para a necessidade básica do
idoso. Dispõe sobre a saúde pública para a terceira idade, garantindo ao
idoso a assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento, promovendo
a recuperação de sua saúde e prevenindo doenças por meio de programas e
medidas profiláticas.

Aqui entra um ponto que é uma inovação. Estamos, através dessa lei,
determinando que a Secretaria da Saúde crie nos grandes centros um posto
de saúde próprio para o atendimento ao idoso, com medidas profiláticas e a
presença de fisioterapeuta, geriatra, enfermeiros e enfermeiras
especializados em dar assistência ao idoso. Sabemos hoje - os senhores
médicos presentes também o sabem - que muitas doenças das pessoas da
terceira idade poderiam ser evitadas se medidas profiláticas fossem
tomadas. E nesse projeto essas medidas são importantes, principalmente
pela prevenção da osteoporose, que é uma doença que acomete todas as
pessoas acima de 50 anos e, especialmente, a mulher após a menopausa.

Na área da educação, estamos determinando que as Universidades de
Minas Gerais e de Montes Claros promovam cursos com o acesso do idoso a
essas universidades. Na habitação e no urbanismo, esse projeto cria um
canal de interlocução das pessoas idosas com os programas
governamentais. Hoje, qualquer pessoa acima de 45 anos, não por lei, mas
por uma praxe maligna, injusta e perversa, está excluída dos programas
habitacionais. Não se dá a essas pessoas o direito de chegar perto dos
Bancos que financiam os programas habitacionais.

Na área da justiça, estamos promovendo uma série de medidas que
garantam a cidadania da pessoa idosa.

Finalmente, na área da cultura, do esporte e do lazer, queremos criar
mecanismos próprios para que as pessoas idosas tenham o direito a
assistência no lazer, no esporte e na cultura, inclusive com acesso mais fácil
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e barato aos programas educacionais e culturais.
E um projeto importante, que foi amplamente divulgado. Temos em nossas

mãos um abaixo-assinado com, no mínimo, 30 mil assinaturas, promovido
por órgãos não governamentais. Queremos aqui abrir um parêntese para
cumprimentar os grupos da Secretaria do Trabalho e os grupos da terceira
idade pela ajuda na elaboração desse projeto. E uma vitória do Estado de
Minas Gerais e desta Casa, que está cumprindo um importante papel social
ao elaborar as suas leis.

Sr. Presidente, queremos também chamar a atenção da Profa. Maria José
Haueisen, que, ao se pronunciar, defendeu com muita propriedade o
programa de reassentamento na zona rural.

Gostaria, professora, de ampliar um pouco mais a visão de V. Oca. Acho
que tão importante quanto o reassentamento das pessoas sem terra, tão
importante quanto os programas governamentais que visam criar esses
núcleos e dar oportunidade a muitos, é a garantia que o Governo tem que
dar às pessoas que já têm a sua terra. Trago um documento que foi fruto de
um grande trabalho e gostaria de, rapidamente, historiar esse problema que
foi colocado na Casa.

No Município de Jaíba, não no Projeto Jaiba, 396 pequenos proprietários
fizeram suas plantações, que foram asseguradas pelo PROAGRO, em 1990.
Ao final desse período, durante a colheita, o Governo Federal constatou, em
virtude de uma seca muito forte que aconteceu na região do Jaíba, a perda
total da safra desses 396 proprietários, dos quais 46 tiveram o PROAGRO
garantido pelo Banco do Brasil e 350 tiveram a garantia da MinasCaixa. No
entanto, no dia 15 de março, data de posse do então Governador Hélio
Garcia, a MinasCaixa foi fechada, em virtude de haver sido decretada a sua
falência, a sua insolvência. Assim, os proprietários que tiveram a perda
reconhecida de toda a sua safra estão enfrentando, há exatos oito anos, urna
verdadeira luta na justiça contra o Banco Central e contra a MinasCaixa, que
não garantiram a cobertura através do seguro do PROAGRO. Decorridos oito
anos, estamos observando, a partir de julho, os bens dos 350 pequenos
proprietários e dos avalistas sendo colocados na praça para penhora e leilão.

Aquela região, Srs. Deputados, é a mais promissora de Minas Gerais. No
entanto, hoje, 350 famílias da Jaíba estão literalmente quebradas, com seus
bens colocados à disposição da justiça, não podendo mais contrair
empréstimos. Esses proprietários não têm mais a disponibilidade dos seus
bens para plantar novamente e saldar seus compromissos, porque a
MinasCaixa, ao fechar as suas portas - e os trabalhadores não são culpados
por isso -, impediu que o PROAGRO pudesse ressarcir os trabalhadores
através do seguro.

Encaminhamos um oficio à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,



184
onde colocamos essa posição. Hoje recebemos, oficialmente, um laudo da
MinasCaixa mostrando claramente que eles não estão totalmente
impossibilitados de ajudar ou liberar os créditos através do SPC, liberando as
terras, para que essas pessoas, que não sabem fazer outra coisa senão
trabalhar e plantar a terra, possam, novamente, usar desses bens e saldar
essa dívida com a MinasCaixa, que não honrou seu compromisso com os
trabalhadores, porque teve decretada a sua falência extrajudicial.

Acredito que a luta das pessoas que não têm terras é justa, e todos
estamos conscientes dessa necessidade. No entanto, a principal luta que
existe hoje - e invoco o testemunho do Presidente da Comissão de
Agropecuária, Deputado Paulo Piau - é a luta do pequeno produtor rural para
conseguir acesso aos créditos oficiais; é a luta para não ver os seus bens
serem leiloados, como está acontecendo hoje na Jaíba: é a luta para
conseguir a sua terra e nela plantar. Da mesma forma que foi lançado o
Movimento dos Sem-Terra, lançamos o movimento de preservação das
pessoas que têm terras, porque elas estão perdendo suas terras, em casos
como esse, por irresponsabilidade, através de ações judiciais, sendo que
elas não têm culpa por ter assegurado os créditos pelo PROAGRO e pela
MinasCaixa, que foi à falência extrajudicial.

Estamos observando uma incoerência muito grande. As pessoas, por um
lado, estão fazendo grandes movimentos, usando bandeiras, com o
envolvimento de partidos políticos, de aproveitadores, que não têm outra
missão exceto incentivar a desordem, com o envolvimento de entidades
religiosas e várias outras entidades não governamentais, além de picaretas.
Por outro lado, observamos a luta insana, a luta justa das pessoas que
desejam preservar a sua pequena terra, preservar os seus direitos, ter o
direito de ficar cara a cara com os proprietários de Bancos, ficar cara a cara
com os gerentes de Bancos, ter direito ao crédito de suas terras. E estamos
observando exatamente o esquecimento dessas pessoas, que hoje são os
grandes injustiçados deste Pais; essas pessoas que produzem, que seguram
na raça esse Plano Real e que em nenhum momento têm o reconhecimento
oficial dos governantes, principalmente dos governantes federais.

O Deputado Paulo Piau (Em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, agradeço
o aparte a mim concedido. Quero parabenizá-lo pela brilhante colocação e
fornecer uma informação. Toda pessoa que tiver recursos a receber no
PROAGRO e estiver no processo da MinasCaixa deve ser orientada para
entrar com processo judicial contrapondo a ação da MinasCaixa, porque
Juizes já estão dando ganho de causa aos produtores. Então, nenhum bem
deverá ira hasta pública, como pretende a MinasCaixa, se realmente houver
recursos do Banco Central para receber. Essa é a orientação que
recebemos, e acredito que já esteja acontecendo em nível judicial.



185
Parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa. É
exatamente essa a orientação que estamos fornecendo a esses 350
produtores rurais do Município de Jaíba. Infelizmente, para que a pessoa
possa preservar um direito seu, um bem de família, pequenas terras - não
são grandes proprietários, nenhum deles possui mais de 20ha na Jaíba -,
somos obrigados a orientar para entrarem na justiça, a fim de preservarem o
que é seu.

Deputado Paulo Piau, acho que, infelizmente, o Governo Federal, para
levar adiante sua programação e todas as suas ações sociais, faz uso de
ações rudes, brutas e injustas, que recaem sobre a área social e sobre os
pequenos. No Norte de Minas, por exemplo, o Governo lançou um programa
social para beneficiar os idosos e as pessoas pobres. Atualmente, o
benefício de mais de 16 mil pessoas pobres daquela região vem sendo
injustamente cortado através de perícias malfeitas. Não podemos concordar
com que a reação do Governo Federal sempre caia sobre o pequeno, sobre
as pessoas menos protegidas e menos favorecidas. Infelizmente, somos
obrigados a recorrer à justiça, para que essas pessoas tenham seus direitos
preservados; não por culpa deles, mas por culpa do fechamento da
MinasCaixa, que levou à falência, naquela região, 350 pessoas, e em todo o
Estado de Minas Gerais, de acordo com informações que recebi, mais de 3
mil pessoas. Muito obrigado.

23 Parte (Ordem do Dia)
ia Fase

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

passa à 22 Parte da reunião, com a 1° 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° 13.482 (ex-Projeto
de Lei n° 846196, do Deputado Gilmar Machado), que assegura ao
consumidor pleno atendimento nos serviços médico-hospitalares prestados
pelas empresas que especifica. Pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe
Brandão; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado Antônio Andrade;
pelo PFL: efetivo - Deputado Jorge Hannas; suplente - Deputado Wilson
Pires; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputada Maria José Haueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga;
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suplente - Deputado Bené Guedes. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Total â Proposição de Lei n°13.483, que dispõe sobre a valorização da
Língua Portuguesa no Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vitela;
suplente - Deputado Ermano Batista; pelo PPB: efetivo - Deputado Sebastião
Helvécio; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PFL: efetivo - Deputado
Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira; pelo PTB:
efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Olinto Godinho; pelo PDT:
efetivo - Deputado lbrahim Jacob; suplente - Deputado Raul Lima Neto.
Designo. À Área de Apoio às Comissões.

Decisão da Presidência
O Deputado Gilmar Machado, na reunião ordinária deliberativa do dia 23

de outubro, suscitou questão de ordem referente a decisão de não-
recebimento de requerimento de sua autoria e de outros Deputados, em que
solicitava apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei n° 1.300197.

O que ocorreu no caso do Projeto de Lei n° 1.300197 não foi "rejeição do
projeto pelas comissões", foi a emissão, pelas comissões, de pareceres
opinativos e não vinculantes, contrários ao projeto, no exercício da função de
exame a elas cometida pelo art. 103 do Regimento Interno. A rejeição foi
dada em conseqüência da aplicação imediata ao art. 199, posterior à
emissão dos pareceres, e foi registrada por meio de despacho. Não houve,
portanto, nenhuma decisão ou deliberação conclusiva quanto à rejeição do
Projeto de Lei n° 1.300197. O "status° de rejeição é dado diretamente pela
norma regimental, não sendo possível dela recorrer.

Conclusão: assim sendo, pelas razões aduzidas, a Presidência mantêm a
decisão de não-recebimento do requerimento do Deputado Gilmar Machado
e outros, fundamentada no entendimento de que não se aplica à tramitação
do Projeto de Lei n° 1.300197 a norma procedimental contida no art. 105 do
Regimento Interno, por não se tratar de situação que caracterize deliberação
conclusiva de comissões.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.	 -

Decisão da Presidência
Os Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado levantaram questões de

ardem na 312a Reunião Ordinária Deliberativa, do dia 23110197, com
referência à decisão desta Presidência de não-recebimento do requerimento
do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais para emitir parecer sobre o Projeto de Lei
n° 1.300197.

Ao emitir a sua decisão, na citada reunião, a Presidência esclareceu que o
projeto recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de
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Defesa Social e de Administração Pública, às quais foi distribuído, sendo
considerado rejeitado e, por conseguinte, arquivado, nos termos do art. 199
do Regimento Interno, o qual tem aplicação imediata.

Os Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado suscitaram as questões a
seguir enumeradas.

1 - Entendem que o inciso XV do art. 245 do Regimento Interno dá ao
Deputado o direito de requerer audiência de comissão, observado o disposto
no parágrafo único do art. 190, que reafirma o dispositivo anterior,
ressalvando, apenas, que não será permitida renovação de audiência de
comissão na mesma fase de tramitação, o que não ocorreu.

2 - Citando o art. 187 do Regimento Interno, que preceitua que, sem
prejuízo do exame preliminar da Comissão de Justiça, nenhuma proposição
será distribuída a mais de três comissões, argumentam, ainda, que o projeto
foi distribuído a apenas duas comissões de mérito, sendo perfeitamente legal
o requerimento de audiência de uma terceira comissão.

3-Por fim, ponderam que o disposto no art. 199 do Regimento Interno só
poderá ser aplicado após a publicação dos pareceres das Comissões de
Defesa Social e de Administração Pública.

Examinando os argumentos dos nobres parlamentares, à luz do nosso
Diploma Regimental, esta Presidência decide, em definitivo, as questões de
ordem formuladas, fazendo a seguir, as suas considerações.

1 - Têm razão os Deputados quanto ao fato de que o art. 190 oferece ao
parlamentar a prerrogativa de solicitar audiência de comissão para emitir
parecer sobre determinada matéria, quando ele discordar da distribuição
feita por esta Presidência, cabendo ao Plenário concedê-la ou não, como
determina o inciso XV do art. 245.

Porém, a aplicação daquele dispositivo tem que se dar no momento
oportuno, ou seja, durante a tramitação da matéria, e não quando ela já
esteja encerrada, por força do disposto no art. 199 do Regimento Interno.

2 - Quanto ao art. 187, esta Presidência se obriga a repetir o mesmo
raciocínio, de que o requerimento de audiência de uma terceira comissão
seria plenamente aplicável ao projeto em questão caso .tivesse sido
apresentado no momento oportuno, ou seja, antes que houvesse sido
prolatado o despacho de arquivamento.

3 - Finalmente, quanto à inteligência do art. 199, não há a menor dúvida
para esta Presidência, no exercício de sua competência como intérprete
maior do Regimento Interno, de que, no caso em espécie, o teor deste
dispositivo é imperativo e seus efeitos se aplicam imediatamente, uma vez
que a matéria tramitava em regime de urgência, estando, pois, dispensada a
prévia publicação dos pareceres.

Portanto, o que fica implícito nesta questão é que o requerimento de
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audiência da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, neste
momento, é apenas uma manobra para fugir dos efeitos do art. 199 e,
portanto, desestabilizar o processo legislativo, que já estava concluído com o
arquivamento da matéria.

Com esta decisão, a Presidência ratifica a sua decisão anterior de não-
recebimento do requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
audiência da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.300197.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na iea Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.334197, do
Deputado Paulo Schettino, e 2.343197, da Comissão de Fiscalização
Financeira; e pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais -
aprovação, na 521 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.340197, desta
Comissão (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Wanderley Avila (3) -
falecimento da Sra. Lourdes de Castro, em Pirapora; do Sr. José Alfredo
Leite e da Sra. Marli Aparecida Medeiros, em Várzea da Palma; Roberto
Amaral - falecimento do Sr. José Ribeiro Alves, em Montes Claros; Bilac
Pinto - falecimento do Sr. Hélio Beltrão, no Rio de Janeiro; Péricles Ferreira -
falecimento do Sr. Dely Coelho Nogueira, em Carlos Chagas; Maria Olivia -
falecimento da Sra. Mosa Diniz Ribeiro Lobato, em Lagoa da Prata (Ciente.
Oficie-se.); Alberto Pinto Coelho - indicação do Deputado Glycon Terra Pinto
como Vice-Líder da Bancada do PPB (Ciente. Cópia às Lideranças.);
Sebastião Helvécio e Arnaldo Penna (As comunicações destes Deputados
foram publicadas na edição do dia 31110197); e pela Bancada do PT -
indicação do Deputado Adelmo Carneiro Leão para a Liderança da Minoria
(Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio, solicitando

que o Projeto de Lei n° 1.377197, que altera a Lei n° 12.082, de 12112/96,
seja retirado de tramitação, de acordo com o art. 288 do Regimento Interno.
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento
Interno.

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 672196, de sua autoria. Inclua-se a projeto
em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto e outros, solicitando, na forma
do art. 123, § 1 0, do Regimento Interno, seja instaurada uma CPI para, no
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prazo de 120 dias, apurar a instalação e a exploração de garimpos nos rios
do território do Estado e seus efeitos devastadores e corruptores. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXV do
art. 244 do Regimento Interno e solicita das Lideranças constituídas nesta
Casa as indicações regimentais.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n°

1.077196, da Mesa da Assembléia, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em votação, o parecer.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não havendo "quorum"

para a votação, a Presidência toma sem efeito a votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Resolução n°1.077/96.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Os Deputados Irani Barbosa e Alberto Pinto

Coelho estão dizendo que alguns votaram, e não apareceram no painel de
votação. Acho que devemos fazer uma recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados . Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam â chamada 40 Deputados. A Presidência

vai renovar a votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução
n° 1.077196, da Mesa da Assembléia, que contém o Regimento Interno da
Assembléia do Estado de Minas Gerais. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A promulgação.

Declaração de Voto
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, é bom ficar claro que não

somos contra os avanços que ocorreram no Regimento Interno. Somos
contra a Emenda n° 51, pois não houve debate suficiente para esclarecer o
seu alcance. Entendemos que ela foi extemporânea, e não houve tempo
para haver uma discussão mais aprofundada. Portanto, acho que a emenda
deveria ter sido discutida ou, até mesmo, apresentada na forma de
resolução, e não dentro de uma emenda, dentro do Regimento. Houve
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avanços no Regimento, e concordamos com vários aspectos que
consideramos positivos, mas tivemos que votar contrariamente, por causa da
inclusão da Emenda n°51.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 575195,
do Deputado Hely Tarqüinio, que altera a Lei n o 11.802, de 1811195, que
dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social do portador de
sofrimento mental e dá outras providências; 939196, do Deputado Miguel
Martini, que dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de
bebidas alcoólicas; 979196, do Deputado Gemido Nascimento, que dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos
fitoterápicos; e 1.315197, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o Poder
Executivo a vincular receita proveniente da cobrança de multas de trânsito
ao pagamento de serviços relacionados com redutores eletrônicos de
velocidade (À sanção.); e dos Projetos de Resolução n°s 1.207197, da
Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no
art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica; e 1.208197, da Comissão de Agropecuária, que
aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica (A
promulgação.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, tendo em vista a aprovação do novo Regimento Interno,

comunica as alterações nas composições das bancadas, os entendimentos
entre os Lideres dos partidos nesta Casa e informa que as Presidências de
comissões ficarão assim distribuídas: PSDB- Comissões de Constituição e
Justiça, de Direitos Humanos, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; PFL - Comissões de
Administração Pública e de Política Agropecuária e Agroindustrial; PMDB -
Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Saúde; PPB -
Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de Redação; PDT - Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas; PT - Comissão-de Defesa do
Consumidor; PSD - Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; PTB -
Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social. Portanto, a Presidência
solicita aos Lideres dos partidos com assento nesta Casa que façam as
indicações dos membros que integrarão as respectivas comissões.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Santanna - Eu consultaria V. Exa. se essas medidas,

em face da renovação do Regimento, não são ineficazes, já que ele não foi
ainda promulgado e, conseqüentemente, não foi publicado. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Geraldo



Wik
191

Santanna que a nova distribuição das Presidências das comissões,
resultante de entendimento entre os Líderes, só serão implementadas a partir
da promulgação da resolução que contém o novo Regimento Interno.

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

requerimentos dos Deputados Roberto Amaral, solicitando seja dirigido
expediente ao Ministro da Agricultura e Abastecimento, solicitando
destinação de recursos, por meio de convênio, à CEMIG, visando à
implantação de projetos de eletrificação rural em municípios do Norte de
Minas (Oficie-se.); Wanderley Ávila, tendo em vista a necessidade de uma
ampla discussão sobre a estrutura de fiscalização externa no Estado,
solicitando a realização de um fórum técnico que possibilite ampla discussão
da matéria e não seja incluído em pauta, para apreciação nesta Casa, até a
realização do fórum, nenhum projeto que tenha similaridade com o sistema
de fiscalização externa ou estrutura necessária para a sua implementação; e
Gilmar Machado, solicitando seja o Projeto de Lei n° 1.179197 distribuído
também à Comissão de Meio Ambiente (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.290197, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita ao Secretário do Planejamento o envio dos
relatórios da consultoria realizada pela empresa Tomatsu International, de
regulamentação e gestão de serviço de saneamento a ser implantado no
Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja o Requerimento n°
2.290197 apreciado antes do Substitutivo n° 1. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
análise que fiz inicialmente me levou a pensar que houve intenção da Mesa
da Assembléia de aprimorar o requerimento. No entanto, quando nos
aprofundamos no detalhamento dessa análise, verificamos que a proposta
do substitutivo, na realidade, dá-lhe interpretação dúbia, o que dificultaria a
resposta desejada ao requerimento.	 -

O que queremos é acompanhar "pari passu" os estudos realizados pela
Tomatsu International, uma empresa de assessoria e consultoria, que está
analisando, em nível da Secretaria de Planejamento, a situação do
saneamento no Estado de Minas Gerais. Tenho a convicção de que todos os
Deputados desta Casa têm interesse em acompanhar de perto esses
estudos, até porque a mesma empresa faz um estudo semelhante em São
Paulo, e as instituições ligadas ao saneamento, instituições não
governamentais, os parlamentares e a sociedade organizada têm participado
com resultados positivos nesse processo, que é democrático e transparente,
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com o qual toda a sociedade está colaborando e aprendendo.

O que desejamos aqui, em Minas Gerais, é exatamente acompanhar de
perto os estudos realizados pela Tomatsu Intemational. Quando analisamos
o substitutivo, a proposta se apresenta muito mais duvidosa do que o
original, que acho estar bem mais claro, quando ela estabelece a solicitação
dirigida ao envio de proposta da consultoria. Na realidade, isso permitiria a
interpretação de uma proposta original, portanto antecedendo os estudos
realizados, o que não é de nosso interesse. Também não queremos a
proposta após os estudos. Portanto, consideramos que o substitutivo não
esclarece suficientemente e que a proposta contida no requerimento original
está muito mais clara. Solicitamos, então, ao Secretário do Planejamento,
Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia, o envio dos relatórios de consultoria
realizados pela empresa Tomatsu Intemational. Como essa empresa já está
há um ano fazendo estudos em Minas Gerais, temos a clareza de que vários
relatórios já foram elaborados. Hoje estamos tendo o reconhecimento desta
Casa de que a nossa posição é esta, por isso mesmo a Liderança de Minoria
é indicada a partir do PT. Tenho a convicção de que todos os parlamentares
têm interesse por um processo absolutamente transparente e limpo a
respeito do saneamento e de que muitos de nós podemos contribuir de
maneira significativa na elaboração desses estudos e na definição de um
projeto de saneamento para o Estado de Minas Gerais. Por isso, Sr.
Presidente, peço a V. Exa. que encaminhe à votação, portanto, a proposta
original do requerimento.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, o Requerimento n° 2.290197.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovado. Fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ajalmar Silva, em que solicita a
palavra pelo art. 71 do Regimento Interno para, nos termos do seu parágrafo
único, transferi-la ao Deputado José Bonifácio. A Presidência defere o
requerimento e fixa para o orador o prazo de 10 minutos. Com  a palavra, o
Deputado José Bonifácio.

O Deputado José Bonifácio * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro
lugar, quero agradecer a gentileza do nobre Líder do meu partido, Deputado
Ajalmar Silva. Em segundo lugar, Sr. Presidente, o assunto que me traz a
esta tribuna considero não só oportuno como necessário trazer ao
conhecimento dos nossos pares e até mesmo de todo o nosso Estado. Sr.
Presidente, não é segredo para ninguém que sou profundo admirador do
Governador Eduardo Azeredo. Não só de sua pessoa como cidadão e como
político, mas sobretudo, e convicto disso, pela boa administração que vem
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carreando pelo nosso Estado. Mas, Sr. Presidente, o nosso Governador não
tem realmente dado sorte com os Secretários que têm o prenome de João. E
sobre isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que quero aqui falar alguma
coisa. Não é, desta vez, o João em quem todos vocês estão pensando, mas
sim o Prof. João Mares Guia, da Secretaria da Educação. Conheci S. Exa.
bem mais jovem, quando exerci aqui a j3-Secretaria da Assembléia e o via
animado, enérgico e até mesmo violento, algumas vezes nesta tribuna,
como o único Deputado, infelizmente, do PT.

Aprendi, Sr. Presidente, com a Deputada Maria José Haueisen, que,
segundo os ensinamentos do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, o
petista pode sair do partido, mas morre petista. Com o comportamento que
tem adotado nos últimos meses, sobretudo nos últimos dias, o Secretária
João Mares Guia, meu amigo pessoal, a quem admiro pela inteligência, pelo
vigor físico e até pela animação com que preside a sua Secretaria, tem
exagerado um pouco nas providências que vem tomando e me faz lembrar
os ensinamentos que ouvi dos meus colegas do PT. S. Exa. continua petista.
Não que isso seja uma diminuição. Ao contrário, todos sabem que sou um
admirador pessoal do PT, porque entendo que a oposição é importante,
necessária, e reconheço a luta com desassombro em que os caros colegas
do PT se empenham nesta Casa.

Lembraram-me aqui, por um bilhete - e é até oportuno -, que há o outro
Secretário, João Pinto Ribeiro. Mas quanto a esse não tenho reparos. Ao
contrário, foi meu colega aqui e o considero um jovem muito capaz, um
Secretário que tem desenvolvido bem suas tarefas. Mas, Sr. Presidente,
desconfio que a orientação petista continua no cérebro do nosso ilustre
Secretário João Mares Guia. E porque ele resolveu fazer - não sei por que
cargas d'água - uma violenta oposição ao Governador Eduardo Azeredo,
pior que o Deputado Gilmar Machado e seus colegas aqui da Casa. S. Exa.
resolveu municipalizar as escolas. Em princípio, minha opinião é
transparente. Sou francamente a favor não só da municipalização da
educação, mas da saúde, do transporte e até da segurança, mas não dessa
maneira como S. Exa. quer fazer.	 -

Estou acompanhando, há vários dias, algumas reclamações de colegas,
alguns do Norte de Minas, outros do Jequitinhonha, outros do Sul e alguns
até da minha região. Compreendi as reclamações, mas não reclamei, porque
até então a região que represento, a minha Barbacena, não havia ainda sido
vítima desse tufão, cujo nome até me esqueci, que há poucos dias assolou a
região de Cancún. Por Barbacena está passando um verdadeiro tufão.
Imaginem os senhores que o Secretário João Mares Guia - aliás, sem
comunicar a quem quer que seja - vai à minha terra e resolve fazer o
seguinte: acabar com todas as escolas estaduais de 20 grau, reduzi-ias de
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nove a três, apenas, e, aproveitando a boa-fé do nosso Prefeito, um dos
mais dignos Prefeitos de Minas Gerais, Dr. Paulo Scarpeli, e naturalmente
com uma pequena pressão que conhecemos bem, resolve também acabar
com o 20 grau em mais oito ou nove escolas municipais. Então, o que vai
acontecer em Barbacena vai acontecer pior na região de praticamente todos
os Deputados de Minas. Ele acaba com o 2 0 grau em Correia de Almeida,
que é um distrito que o Deputado Luiz Fernando bem conhece, pois anda por
lá futricando, que tem mais de 10 mil habitantes. Ele acaba com o 2 0 grau de
Padre Brito, que é um distrito antigo, que dista 40km da sede de Barbacena.
Acaba com o 20 grau de Pinheiro Grosso, que é um outro distrito; com o
Serrão, que está nas encostas, e, confesso ao meu colega Baldonedo Arthur
Napoleão, na divisa de Barroso. Acaba com 02° grau nos Torres, na Colônia
Rodrigo Silva, no Bairro Ipanema, que congrega seis ou oito bairros em volta
do 21 grau de lá. Acaba com isso tudo. E quer obrigar esses alunos a
freqüentar escolas a essa distância, evidentemente sem condução, porque a
Prefeitura não tem dinheiro, e o Estado, pelo que diz o Deputado Gilmar
Machado, também não. Como esses meninos vão estudar? Apenas três
escolas na cidade vão ter o 20 grau, e mais de 1.500 alunos vão estar
divididos entre elas. O que vai acontecer? Temos que ter aula pela manhã, à
tarde e à noite. O rurícola, que planta, que produz para o nosso País, se der
azar de ter que freqüentar o 20 grau de manhã ou à tarde, não poderá mais
produzir. E a condução? Ninguém vai dar. A cavalo, até uma distância de
10km poderia ser admitido, mas 30,40 ou 50km é impossível. E mesmo que
se conseguisse, junto ou mesmo longe das escolas rurais, pelas imediações
do centro de Barbacena, infelizmente os cavalos não poderiam pastar, Sr.
Presidente, poderiam até morrer.

Então, essa confusão vem provocando protestos não só por parte dos pais
dos alunos, não só por parte dos próprios alunos, como também por parte
das professoras. Se acaba o 2 0 grau em Padre Brito, transferem a professora
para outro lugar. Pode ser que ela seja casada, que conviva na comunidade,
quer dizer, a complicação vai ser geral. E isso, tenho o receio e a certeza de
que vai atingir o Governador Eduardo Azeredo e os Deputados do Governo,
entre os quais incluo-me com muita honra. Isso vai atingir até o Secretário
Mares Guia ou outro, que, não tenho dúvida, ao invés de 100 mil, pode arriar
para 70 mil votos, se conseguir.

Sr. Presidente, na segunda-feira à tarde está marcada, em Barbacena,
uma grande passeata, reunindo, não vou dizer todos, a unanimidade dos
alunos, pois alguns não têm nem como ir a Barbacena, mas a maioria deles.
Evidentemente não vão à Prefeitura, vão lá para, numa modesta residência,
um sobrado, protestar, e com toda razão. Desde já convido o Dr. João
Batista dos Mares Guia e até mesmo o Secretário de Planejamento para
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solidarizar-se com ele e comigo, para que nós, da sacada do velho sobrado,
lá em Barbacena, recebamos esses que não são grevistas, mas que vêm em
passeata. Eles devem a esses jovens uma palavra de confiança que os
convença de que essa reforma, ou essa embrulhada, é em favor deles,
porque confesso que não tenho argumentos para fazê-lo. Ao contrário, venho
a esta tribuna para protestar e dizer a S. Exa., o Sr. Secretário de Educação,
que estou absolutamente em desacordo com ele. Acho isso um absurdo,
uma confusão. Governador Eduardo Azeredo, cuidado com esse João. Já
chega um; outro, nem burro agüenta, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à lã Fase, a Presidência
passa à 21 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 da Deputada Maria José

Haueisen, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto
de Lei n° 1.324197 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Rejeitado.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°1.324/97, da Deputada Maria
José Haueisen, que institui o transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros em veículos de pequeno porte. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem
à Mesa requerimento da Deputada Maria José Kaueisen, devidamente
apoiado, em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n°
1.324197.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Kaueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui

estamos para encaminhar a votação desse projeto de lei que propõe o
transporte alternativo. Sei que é um projeto polêmico; temos sentido isso nas
conversas que tivemos, num trabalho desempenhado nesta Casa por
taxistas, trabalhadores que precisam ganhar a sua vida também nesse
transporte alternativo. Sei que o projeto é polêmico porque o "lobby" das
empresas de ônibus e daqueles que esperam benefícios dessas empresas é
pesado demais. Sabemos que as empresas de ônibus não querem
absolutamente perder um centavo no ganho que têm - e que não é pequeno.
Nosso projeto, que é o transporte alternativo, visa a possibilitar a outros
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trabalhadores exercer também o direito de transportar passageiros. E nós
não estamos inovando absolutamente nada. O nosso projeto não traz
nenhuma novidade, pois isso já existe na prática. São milhares e milhares de
taxistas que, nos seus veículos tipo "van", nas Bestas, nas Kombis, carregam
passageiros de um lado para o outro. E fazem isso com muita eficiência,
com rapidez e com um preço menor que os praticados pelos ônibus de linha.
E vejam a vantagem para os usuários: eles são apanhados nas suas casas e
levados ao final da linha, seja ao consultório médico que desejam, ao posto
do INSS, ao mercado, à loja onde fazem suas compras, que podem ser
transportadas, depois, por aquele veiculo lotado, de uma cidade para outra.
E mais: existem muitas cidades que em época de chuva ficam ilhadas; são
cidades completamente perdidas pelos rincões de Minas Gerais e que não
têm nenhum transporte. Muitas cidades ficam ilhadas porque as linhas de
ônibus que existem não saem do asfalto ou das estradas de trânsito fácil,
mesmo que seja estrada de chão. Ao primeiro sinal de chuva, nas cidades
mais distantes, nessas estradas ruins que conheço e que conhecem aqueles
que andam pelos vales do Mucuri, do São Mateus e do ,Jequitinhonha, a
situação é de calamidade, mesmo. Entretanto, os carros pequenos vão a
esses lugares, pegam passageiros a qualquer hora do dia ou da noite, às
vezes em situação de urgência. As vezes são pessoas doentes que precisam
chegar a um hospital em determinada cidade, num prazo mínimo. Os ônibus
só têm hora para sair, não para chegar. Mas eles não saem um minuto antes
da hora, têm que cumprir o regulamento e a proposta na rodoviária. Quando
não se afastam da linha principal, os ônibus obrigam os passageiros que
moram um pouco distante, numa estradinha onde eles não vão, a colocar
todas as compras que fizeram na cidade grande na cabeça e nos ombros,
para chegarem a sua casa.

Esse projeto de transporte alternativo que estamos apresentando não é
novidade, é apenas para tirar da clandestinidade, para regular um transporte
que já é feito.

Entretanto, existe o cartel das empresas de ônibus, que funciona como
uma verdadeira máfia: "só nós e mais ninguém", "cosa nostra" e de mais
ninguém, numa época em que se fala tanto na necessidade de trabalho,
emprego e competição. Aqueles que querem competir estão enfrentando um
gigante. São verdadeiros Golias enfrentando os gigantes do transporte por
ônibus, que não querem, absolutamente, abrir espaço para mais ninguém. E
é lamentável o abuso de poder que eles estão exercendo, com o apoio da
Polícia Rodoviária e do DER-MG. Imaginem os senhores que a Policia
Rodoviária chega a retirar dos ônibus paraplégicos, como aconteceu outro
dia numa linha de Novo Cruzeiro para Teófilo Otoni. Exigem certidão de
casamento de um casal que, por acaso, esteja num táxi para saber se é uma
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lotação ou se é uma família que fretou o táxi. E a Constituição nos garante o
direito de ir e vir. Mas, para a máfia, para o cartel dos ônibus, só eles podem
carregar e transportar quem queira ir e vir.

Srs. Deputados, nós lhes pedimos sensibilidade em relação a esse projeto,
para regular uma coisa que já existe e atender à necessidade de milhares de
trabalhadores que querem simplesmente trabalhar e atender os usuários,
nossos eleitores, que estão pedindo esse transporte alternativo. Era o que
tinha a dizer.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Srs. Deputados, Deputada Maria José Haueisen, autora do Projeto de Lei n°
1.324197, que institui o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
em veículos de pequeno porte, tais como Topic, Besta, "van" e semelhantes.

Deputada Maria José Haueisen, ratifico tudo que tenho dito a respeito de
V. Exa., pois V. Exa. tem sido urna 'mulher-dom" desta Casa parlamentar
para apresentar projetos que são urgentemente necessários ao bem-estar do
povo de Minas Gerais e de nosso País.

Examinei, ontem à noite, bem tarde, o projeto de V. Exa., e vi nesse
projeto uma iluminação para que o nosso País possa experimentar a
libertação no transporte coletivo. V. Exa. bem disse - e este Deputado bem
sabe, porque, quando Vereador em Belo Horizonte, apurou que o
SETRANSP, na época, dava um lucro de US$12.400.000,00, somente com
vale-transporte. Os ónibus intermunicipais - e aqui digo interestaduais
também -, pena que eles não estejam abrangidos por seu projeto - têm sido
uma afronta, um desrespeito e um acinte ao passageiro. Sabemos que a
força do capitalismo moderno é a competição, mas não se consegue
competir neste Pais, porque o cartel dos transportes coletivos não permite
nenhuma iniciativa. Antes, pelo contrário, forma um "lobby" fortíssimo para
embotar as consciências ou impedir os pensamentos. Ora, dizer que isso não
arruma emprego! Arruma transporte, emprego e alternativas, porque
altemativas para o nosso Pais e para qualquer pais, hoje, nos tempos
modernos, são as pequenas empresas. Por exemplo, com R$5000,00 pode-
se montar uma agroindústria de laticínios, produzindo, artesanalmente, 100
queijos por dia, 50 requeijões, 50kg de manteiga, empregando dez mulheres.
O Banco do Nordeste propôs fazer isso. Dessa forma, uma fábrica de açúcar
mascavo fica em R$5.000,00, ou uma fábrica de sucos.

E quanto ao transporte coletivo? O ideal seria que fossem ônibus ao invés
de "vans". Seu projeto será aprovado, pois mesmo aqueles que são
contrários irão mudar de idéia ao examinarem acuradamente o benefício
social trazido por ele, cujo sentido principal e maior de todos é quebrar o
monopólio ou abrir uma brecha nessa situação terrível que forma o cartel



198
dos transportes coletivos no Estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro.

Para que V. Exa. possa ter uma idéia de como a competição é a força do
capitalismo e de como o povo ganha com isso, antigamente, havia duas
empresas de ônibus para Brasília, a Itapemirim e a Penha, que competiam
mês a mês. A Penha colocava rodomoças, refrigerantes, sanduíches. A
Itapemirim colocava aqueles ônibus grandes, os tribus. De repente, a
Itapemirim comprou a Penha, mas não mudou a razão social. Hoje, existem
baratas nos ônibus e, às vezes, não se encontram passagens, não tendo
como se ir para Brasília.

Ora, será uma oportunidade para que o nosso Estado de Minas Gerais, as
famílias, os cidadãos tenham a oportunidade de montar o seu negócio.
Então, se ônibus é melhor do que "van, que os donos das empresas de
ônibus coloquem ônibus bons. Por exemplo, é um absurdo o estado dos
ônibus que trafegam daqui para o Mato Grosso. Certa vez, eu estava na
estrada com um colega nosso e pegamos um ônibus de uma linha de fora,
que tinha ar condicionado, espaço interno bastante confortável e com o
mesmo preço. E isso dá lucro. E que lucro! Em direção ao Norte de Minas
temos as nossas gontijos, cujos ônibus são muito apertados e com os bancos
de napa. Isso é proibido em qualquer pais sério, porque impede a
transpiração, podendo causar enfermidades na pele. Então, ou você paga
uma passagem cara e vai num ônibus apertado ou vai a pé. Por isso, digo
que o seu projeto, sem dúvida, é muito bom. E nós acreditamos que todos os
senhores que aqui estão vão pensar sobre ele e examina-lo - e até S. Exa. o
Governador - que disseram que está contra o projeto - se meditar sobre ele,
vai, sem dúvida, mostrar que não é um homem compromissado com
nenhum cartel de transporte coletivo e que, pelo contrário, quer o bem-estar
do povo de Minas Gerais. Parabéns por seu projeto. Pena que V. Exa. teve
de entrar com o requerimento para retirá-lo agora, mas isso é bom para que
tenhamos um debate mais amplo, uma reflexão mais ampla, e venhamos a
reconhecer que lá na região do Urucuia não existem somente jóias como
esmeraldas, como ametistas, como alexandritas, mas há pessoas com a
capacidade e com o quilate político de V. Exa. Muito obrigado. -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ocupo esta tribuna com o intuito de me solidarizar com a ilustre
Deputada da minha região, Maria José Haueisen, quando tenta aprovar
nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.324197, que institui o transporte
intermunicipal de passageiros em veículos de pequeno porte. E o faço com a
maior alegria, Sr. Presidente, porque entendo ser espantoso o progresso que
atingimos nos últimos tempos nas áreas da ciência e da tecnologia. Mas, em
decorrência desse grande progresso, também sofremos malefícios. Ao invés
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de absorvermos essas preciosidades da evolução, estamos envolvidos em
conflitos entre nações, entre raças, entre empregados e empregadores, entre
vizinhos e até entre familiares. Entendemos, Sr. Presidente, que a resolução
dos nossos problemas não está no mundo das coisas, mas no mundo das
pessoas, no mundo das ciências do comportamento. Como falei hoje pela
manhã, existem as ciências bem-sucedidas e as ciências mal-sucedidas. As
ciências bem-sucedidas, como a Física, a Química e a Biologia, nos dão a
teoria e a prática; as ciências mal-sucedidas, como a Psicologia, a
Sociologia e a Política, dependem do comportamento das pessoas. Vemos
aqui regiões menos desenvolvidas, como a dos vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do São Mateus e outras, sendo cerceadas daquilo a que têm direito,
daquilo que precisam para promover seu desenvolvimento, a fim de se
tomarem iguais às outras regiões do Estado. Vemos aqui um "lobby" dos
donos de empresas de ônibus contra esse projeto da ilustre Deputada Maria
José Haueisen. Isso nos deixa tristes porque entendemos que talvez a nossa
maior incapacidade neste momento, nesta hora da vida brasileira, seja a de
fazer com que as pessoas se entendam e cooperem entre si, para que nós
possamos ser nós mesmos. E vemos, Sr. Presidente, que esse projeto da
ilustre Deputada Maria José Haueisen vem resgatar o que falta nas regiões
menos desenvolvidas de Minas Gerais: o transporte regular, principalmente
para a camada mais pobre da nossa população. Entendemos que há a
necessidade de mobilizarmos a consciência e a vontade de cada
parlamentar desta Casa, fazendo-os ver a necessidade de propiciarmos
condições para que os habitantes de regiões como a nossa, dos vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, tenham pelo menos o direito de
escolher o transporte que querem usar. E de fundamental importância que
isso seja garantido, porque é um direito inalienável do cidadão e uma causa
pétrea da nossa Constituição.

Srs. Deputados, na vida temos que falar, saber e fazer, mas, para que
possamos fazer é preciso saber, e temos que fazer alguma coisa para
resgatar e tirar daquelas condições quase subumanas as pessoas que vivem
nos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus e em outras regiões
menos desenvolvidas de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, sou favorável às razões da Deputada Maria José
Haueisen para se adiar a votação desse projeto. Para entendermos, como
disse inicialmente, temos que ter a capacidade de cooperar, para que
possamos ter um Estado desenvolvido, pleno, dentro da realidade mineira e
brasileira. Muito obrigado.

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

"quorum " para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
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os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, e para a
extraordinária de amanhã, dia 6, 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 26a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Francisco Ramalho, Maria Olívia e
Elmo Braz, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Durval Angelo e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. 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, auxílio para despesas de capital e transferência a
município, 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 no âmbito da Mesa, e José Braga, relator na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, verificando as prestações
de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela aprovação, em
conjunto, dos processos das seguintes entidades: Ação Social Mona,
América Futebol Clube - Sete Lagoas, Associação Ação Social Paroquial
Capelinha, Associação Amparo Criança Idoso, Associação Apoio Desenv.
Criança Gestante, Associação Assistencial Caminho Luz, Associação Atlética
Samonte, Associação Benef. Moradores Cohab II, Associação Benfeitora
Carmem Guimarães, Associação Comun. Assist. Geral Povo Alegre,
Associação Comun. Bairro Maracana Prudente Morais, Associação Comun.
Bairro Vista Alegre - São João Oriente, Associação Comun. Evangélica
Monte Oliveiras, Associação Comun. Nossa Sra. Lourdes, Associação
Comun. Ribeirão - São Francisco, Associação Deficientes Físicos Sete
Lagoas, Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desportivo Pará de Minas,
Associação Mineira Gerenciamento Organização Social, Associação
Moradores Bairro Baixão, Associação Moradores Bairro São Sebastião -
Barbacena, Associação Moradores Comunidade Tanque Região, Associação
Moradores Fazendas Sta. Rosa, Associação dos Moradores das Fazendas
Santa Rosa, Volta Alegre, Campo Novo e Lagoa Grande, Associação Pais
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Amigos Excepcionais - Rio Pomba, Associação Pequenos Med. Prod. Morad.
Rur. Corr. Brejaubinha, Associação Pró-Melhoramentos Bairros Milionários
Araguaia, Associação Rural Maranhense São Sebastião Maranhão, Banda
Música Lira Santa Cecilia, Caixa Escolar Antônio Luiz Bastos, Caixa Escolar
Barão Rio Branco, Caixa Escolar Governador Bias Fortes, Caixa Escolar
José Marciano Oliveira, Centro Assist. Deficiente Físico EU Shadday, Clube
Esportivo Campestre Salinas, Conselho Desenv. Comun. São João Lagoa,
Conselho Desenv. Comun. Traíras, Conselho Particular São Geraldo SSVP -
Galiléia, Creche Ilha, Cruzeiro Futebol Clube - Três Corações, Federação
Mineira Corais, Fundação Saúde Assist. Social Presidente Bemardes, Lira
Nossa Sra. Dores - Dores Campos, Núcleo Educacional Batista, Prefeitura
Municipal de Campestre, Prefeitura Municipal de Claro dos Poções,
Prefeitura Municipal de Desterro do Meio, Prefeitura Municipal de Nova
Ponte, Santa Casa Misericórdia - Conquista, União Assist. Soc. Prot. Def.
Nec. Comun. Reg. Jequitinhonha. 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 para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de outubro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho - lvo

José - Maria Olivia - Sebastião Helvécio - José Braga - Roberto Amaral -
Durval Ângelo - Errnano Batista.
ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA
Às quatorze horas do dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem no auditório da Sociedade Rural, no Município de Montes
Claros, os Deputados Gil Pereira, José Braga e Roberto Amaral (substituindo
os dois últimos aos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Aílton Vilela,
respectivamente, por indicação das Lideranças do Bloco Democrático
Trabalhista e do PMDB), membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Cleuber Carneiro, Dimas Rodrigues e
Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira , declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Após, a Presidência informa que a reunião se
destina a discutir, em audiência pública, modelos de gestão de recursos
hídricos para a bacia do rio Verde Grande, com a participação de Prefeitos,
técnicos ambientais, empresários, produtores rurais e outros representantes
da comunidade. A seguir, o Presidente convida a tomar assento à mesa os
Srs. Rômulo Labate, Secretário do Conselho dos Imigrantes para a Bacia do
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Rio Verte e representante da diretoria da Sociedade Rural; Reinaldo Rabelo,
Vice-Presidente da referida Sociedade e Presidente do Sindicato Rural de
Montes Claros; Vicente de Paulo Matos Meio, Secretário Municipal de
Agricultura de Montes Claros; Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito
Municipal de Janaúba, e Maria Manuela Martins Alves Moreira, consultora
técnica da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério cio Meio Ambiente.
Após, o Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que suscitou a reunião,
tece suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra
ao Deputado Cleuber Carneiro, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, que ressalta o empenho desta Casa na busca de
soluções para os problemas regionais. A seguir, o Presidente passa a
palavra aos expositores, Srs. Jales Rodrigues, Gerente do escritório da
RURALMINAS da regional de Jaíba, e Pedro Garcia, geólogo da Área de
Consultoria e Pesquisa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, para discorrerem sobre os temas "Plano Diretor de Gerenciamento
da Bacia do Rio Verde Grande" e "Legislação Estadual e Federal de
Recursos Hídricos", respectivamente. Passa-se, a seguir, à fase de debates,
com a participação dos Deputados presentes e dos Srs. Gentil Antunes de
Souza, produtor rural; Luiz Guilherme Câmara e Rômulo Labate, da
Sociedade Rural de Montes Claros; Vicente de Paulo Matos Meio, Wildemar
Maximino da Cruz e João ValIe, da Academia Mineira de Medicina; Marcelo
Femandes Meia, de Glaucilãndia, e Maria Manuela Martins Alves Moreira,
conforme consta na gravação da reunião. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Sebastião Costa - Ailton Vilela.

ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amarai e Maria José Haueisen, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Luiz Fernando Faria,
Antônio Júlio, José Militão, Antônio Andrade, Wilson Pires, Adelmo Carneiro
Leão e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e solicita à
Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se
destina a obter esclarecimentos sobre as diretrizes básicas do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - e a apreciar
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o Requerimento n° 2.353197, de autoria da Comissão, constante na pauta. O
Presidente procede à leitura do Oficio n° 55197, do Deputado Antônio Júlio,
em que convida os membros da Comissão para participar do encontro sobre
as perspectivas da avicultura no Estado, no dia 6111197, no Sindicato Rural
de Pará de Minas; e de ofício do Sr. Wilson dos Santos, Superintendente em
exercício do Banco do Nordeste, em que justifica sua ausência e informa
haver designado os Srs. Davidson Barbosa Dantas, Assessor, e Luís Sérgio
Farias Machado, Gerente de Implementação de Programas do Banco em
Fortaleza, para representá-lo nesta reunião. A Presidência convida os Srs.
Fabiano de Oliveira, Coordenador da Área Rural do Banco do Brasil; Paulo
Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG, e Luís Sérgio F.
Machado, Gerente de Implementação de Programas do Banco do Nordeste,
para tomar assento à mesa. O Presidente registra ainda as presenças dos
Srs. Sérgio Vespúcio, Assessor do Banco do Brasil; Juraci Moreira Souto,
Diretor de Política Agrícola da FETAEMG; Davidson Dantas, Assessor da
Superintendência do Banco do Nordeste; José Luiz Domingos, Gerente
Executivo do BEMGE; Nilson Francisco Campos, Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas; Sebastião dos
Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Federação
das Associações Comunitárias do Município de Senador Modestino
Gonçalves; José Romão da Silva, agricultor; Ricardo Veloso e Manoel Xisto
de Souza, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Bocaiúva, e Jaime Lacerda de Oliveira, Vereador
de Janaúba. Usando da palavra, a Deputada Maria José Haueisen tece
comentários iniciais. A seguir, o Sr. Paulo Severino de Rezende discorre
sobre o PRONAF e suas diretrizes básicas para Minas Gerais. Nesta fase de
exposição, usam da palavra os Srs. Fabiano de Oliveira e Luis Sérgio F.
Machado. Logo após, Deputados e convidados participam de debate sobre o
tema. A seguir, o Presidente designa a Deputada Maria José Haueisen para
relatar o Requerimento n° 2.353197, da Comissão. Encerrada a 1a Parte da
reunião, a Deputada Maria José Haueisen encaminha à mesa requerimento
em que solicita aos Superintendentes Regionais do Banco do Brasil e do
Banco do Nordeste do Brasil e ao Presidente do BEMGE sejam enviados â
Comissão a relação dos municípios que tiveram recursos liberados pelo
PRONAF, o montante dos valores liberados, por município, e a relação dos
agricultores beneficiados com recursos do PRONAF, também por município.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A Presidência recebe
ainda requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues, Elbe Brandão e Paulo
Piau, e informa que eles serão apreciados na próxima reunião. Passando-se
à 3a Fase da Ordem do Dia, a Deputada Maria José Haueisen opina pela
aprovação do Requerimento n° 2.353197. Colocado em votação, é aprovado
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o requerimento. Em seguida, o Presidente tece comentários finais acerca do
que é discutido sobre o PRONAF e informa que os assuntos ventilados na
reunião encontram-se registrados nas notas taquigráficas: Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento 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, 5 de novembro de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Maria Olivia - Gilmar Machado - Paulo

Piau - Elbe Brandão.
ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa

e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Vasconceilos, Dimas Rodrigues, José Braga, Baldonedo Napoleão e Péricles
Ferreira (substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. O Deputado José Braga, por solicitação do
Presidente, comunica o recebimento do Oficio n° 266197, do Vereador Laerte
Malta Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, por meio do qual
agradece o convite, formulado pela Comissão, para participar da reunião
ocorrida em Governador Valadares, em 9110197; comunica o seu empenho
na duplicação da BR-262 e da BR-361, no trecho João Monlevade - Ipatinga
- Governador Valadares, e encaminha, em anexo, cópia do manifesto
intitulado "Mobilização pela Duplicação da Nossa Estrada". A seguir, o
Presidente submete a votação, e é aprovado, requerimento da Deputada
Maria José Haueisen, em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão com a finalidade de debater sobre as perspectivas de
desenvolvimento da região dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do rio
Doce, devido à implantação da Zona de Processamento para Exportação -
ZPE -, em Teófilo Otôni. 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 novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Dimas Rodrigues - José Braga -

Baldonedo Napoleão - José Henrique.
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ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Gilmar Machado, por solicitação do Presidente, lê correspondência
da Sra. Maria Eliana Novaes, Diretora da Superintendência de Organização
do Atendimento Escolar da Secretaria da Educação, encaminhando a
Informação n° 734197, assinada pela Sra. Tânia Mara Lemos, Diretora de
Atendimento Escolar, que, em resposta a solicitação da Comissão, conclui
que há necessidade de ampliação da rede escolar na região do Bairro Santo
Agostinho, e, portanto, será estudada a implantação do ensino fundamental
noturno na E. E. Pandiá Calógeras; e da secretaria executiva do Pacto de
Minas pela Educação e da gerência do projeto Cidadãos para o Século XXI,
encaminhando cópias dos relatórios de atividades dos meses de agosto e
setembro e convidando para o encontro do jornalista Gilberto Dimenstein,
autor do livro 'Aprendiz do Futuro", com crianças, professores e as
comunidades dos Bairros Horto, Sagrada Família e Instituto Agronômico. O
Presidente informa que a reunião se destina a debater a situação da pré-
escola, em face da nova legislação. A seguir, fazendo referência a ofício da
Comissão, datado de 2419197, remetido aos Prefeitos e Presidentes de
Câmaras, e dando sequência ao fórum técnico A Educação sob a Nova
Legislação, passa a ler oficio que remeterá aos referidos destinários, o qual é
subscrito pelos membros presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Presidente convida para tomarem assento à mesa as Srs. Maria Eliana
Novaes, Diretora da Superintendência de Organização do Atendimento
Escolar da Secretaria da Educação, representando o Secretário; Lívia Maria
Fraga, representando a Sra. Maria Geres Pimenta Castro, Secretária
Municipal de Educação de Belo Horizonte; o Sr. José Augusto Braga e a Sra.
Lourdes Aparecida de Jesus, Diretores do SINDI-UTE; as Sras. Lea Leda
Antoni Ministério, Diretora da E. E. Presidente Kennedy; Lúcia Maria Bellico
Teixeira, Diretora da E. E. Major Américo Ferreira; e Maria Cristina Filleto,
representante dos pais de alunos da E. E. Major Américo Ferreira. O
Presidente, a seguir, concede a palavra ao Deputado Gilmar Machado, autor
do requerimento que deu origem à reunião, para sua explanação inicial. Da
mesma forma, fazem uso da palavra, para considerações iniciais, os
convidados, na ordem da composição da Mesa. Segue-se amplo debate,
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conforme consta nas notas taquigráficas, com a participação do Deputado
Marco Régis, do Sr. Rui Barbosa e das Sras. Maria Auxiliadora Femandes e
Márcia Rodrigues Leão Silveira. Após o debate, o Presidente concede a
palavra aos presentes, para seus comentários finais. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, dos pais e
das mães de alunos, dos professores, dos diretores 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, 5 de novembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Anderson Adauto - Gilmar Machado -

Marco Régis.
ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO

PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Pariria, Marcos Helênio
e Ibrahim Jacob, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado lbrahim Jacob que proceda á 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 a ouvir o Conselheiro João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que falará sobre o Projeto de
Lei n° 1.026196, que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado. A seguir, o Presidente
comunica o recebimento do Projeto de Lei n° 1.332197 (relator: Deputado
Antônio Andrade); do Parecer sobre a Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n°
1.273197 (relator Deputado Ajalmar Silva); e do Parecer para o 2 0 Turno do
Projeto de Lei n° 1.378197 (relator: Deputado Ajalmar Silva). O Presidente
convida a compor a mesa dos trabalhos o Conselheiro João Bosco Murta
Lages. Registra-se, também, a presença do Sr. Wallace de Oliveira Chaves,
Assessor Jurídico da Presidência do Tribunal de Contas. A seguir, faz uso da
palavra o Deputado Arnaldo Penna, autor do requerimento que suscitou esta
reunião para a oitiva do convidado. Com a palavra, o Conselheiro João
Bosco Murta Lages faz sua exposição sobre o Projeto de Lei n° 1.026196. Na
fase dos debates, fazem uso da palavra os Deputados Arnaldo Penna,
Marcos Helênio e lbrahim Jacob, conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir, o convidado tece suas considerações finais. O Presidente agradece o
comparecimento do Presidente do Tribunal de Contas e suspende a reunião.
As 10h45min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados
Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Ibrahim
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Jacob. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva apresenta seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Requerimento no
2.334197. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com  a palavra,
o Deputado Arnaldo Penna apresenta parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Requerimento no 2.243197 com a Emenda n° 1. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado com a Emenda n o 1. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária, amanhã, dia
30110197, às 10 horas, no Plenarinho IV, com a finalidade de se apreciar o
Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de Contas
do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade - Sebastião

Helvécio - Ronaldo Vasconcellos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.203/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em exame
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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O FOMENTAR-TERRA destina-se a financiamento de capital de giro, na

forma de crédito de custeio, para fins de consolidação da agricultura familiar,
de implantação ou ampliação dos planos de assentamento e reassentamento
e de instalação de cooperativas, tendo como beneficiários os agricultores
familiares e os assentados em projetos de reforma agrária promovidos pelos
Governos Federal e Estadual.

Verificamos tratar-se de um Fundo de grande alcance social, uma vez que
se destina ao financiamento de todo o processo produtivo do pequeno
agricultor, que, em geral, não possui condições de financiar sua produção
por meio de empréstimos bancários convencionais.



208
Outro aspecto de fundamental importância que constatamos diz respeito

ao relevante papel que o Fundo irá desempenhar no fortalecimento da
economia do Estado. Como é notório, são os pequenos produtores os
responsáveis pela maior parte de nossa produção agrícola. Criar melhores
condições para que esses agricultores incrementem suas atividades
certamente redundará em aumento da produção agrícola mineira, o que trará
conseqüências favoráveis para toda a sociedade.

Como se percebe de forma cristalina, a proposição, no seu mérito, é justa
e relevante, uma vez que constitui importante instrumento de valorização do
trabalho dos pequenos produtores agrícolas. Se o projeto for aprovado,
certamente estimulará a permanência dos colonos no campo, evitando o
êxodo rural.

Saliente-se, por oportuno, que o substitutivo apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça aprimora a proposição no seu aspecto técnico-
formal, já que a toma adequada às exigências da Lei Complementar n° 27,
de 1911193, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.203197 na

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

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ronaldo Vasconceilos

- Sebastião Helvécio - Antônio Andrade.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.285/97

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em comento, do Deputado Geraldo Rezende, tem por
escopo tomar obrigatório o ensino da disciplina Língua Espanhola nos
currículos das escolas fundamentais do Estado.

Publicada, foi a matéria enviada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para exame de mérito, consoante
os termos do Regimento Interno.

Fundamentação
Vivemos hoje, nos meios educacionais do País, uma fase de expectativa

em face do alcance das mudanças propostas pela nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - Lei n° 9.394, de 20112196.

Muitas das disposições desse ordenamento ainda necessitam de
regulamentação, o que está sendo feito tanto em nível federal quanto
estadual. 0 Ministério da Educação e do Desporto, assessorado pelo
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Conselho Nacional de Educação, já publicou os parâmetros curriculares
nacionais para o ensino fundamental da 1a à 4a séries, devendo, em breve,
fazer o mesmo para as séries seguintes e o ensino médio.

Tais parâmetros, que estão sendo distribuídos para todos os professores do
País, representam um avanço, ao proporem as diretrizes gerais para o
sistema curricular, ressalvando, no entanto, que não se trata de imposições,
pois, pela nova LDB, as escolas e as comunidades ganharam autonomia
apreciável, que necessita ser resguardada.

Em função disso, parece-nos inoportuna a apreciação, por parte desta
Casa, de projetos de lei que buscam impor disciplinas e conteúdos aos
currículos escolares, dado que as orientações básicas ainda não foram
totalmente formuladas. Sabemos, por informações da Secretaria da
Educação e por meio da imprensa, que grupos de trabalho já estão formados
e trabalhando para adaptar os currículos às novas diretrizes.

No tocante especificamente à disciplina que o projeto de lei ora examinado
pretende tomar obrigatória - a Língua Espanhola -, ainda que consideremos
meritória a proposta, diante das novas realidades do MERCOSUL,
entendemos que a questão é ainda mais grave. Nisso dissentimos, aliás, da
interpretação da douta Comissão de Constituição e Justiça, pois que a LDB
faz referência expressa a essa questão, como se pode verificar pelos artigos
seguintes:

"Art. 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.

§ 50 - Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição.";

"Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção 1
deste Capítulo e as seguintes diretrizes:	 -

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter
optativo, dentro das disponibilidades da instituição". (Grifos nossos.)

Ora, parece-nos muito claro, pelos artigos citados, que em hipótese
alguma cabe a esta Casa ou a qualquer órgão do sistema de ensino
determinar qual língua estrangeira moderna será lecionada nas escolas
mineiras. O texto é claríssimo: é obrigatório o ensino de uma língua
estrangeira, mas a determinação de qual será essa língua cabe unicamente
à comunidade escolar. Se impuséssemos o ensino de uma língua
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estrangeira, como o projeto o pretende, estaríamos ferindo o texto legal e
matando a autonomia da escola, com o que não podemos em absoluto
concordar.

Em síntese: entende esta relatoria que projetos de lei objetivando criar
disciplinas ou conteúdos curriculares pecam, no presente momento, pelo
vício da inoportunidade. E, no tocante à disciplina Língua Estrangeira
Moderna, temos de obedecer aos preceitos da LDB. Portanto, quanto ao
mérito, não vemos possibilidade de aprovação desses projetos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.285197.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - Anderson

Adauto - Marco Régis.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.434197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Flor de Minas,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e
vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva no 1 0 turno, de
acordo com o que prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação referida é sociedade civil beneficente que, além de

desenvolver a educação física em todas as modalidades, especialmente o
futebol, promove reuniões e eventos de caráter social e cultural.

Por meio dessas atividades, oferece a seus associados a prática saudável
do esporte e diversas outras formas de lazer.

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

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.434197 na forma original.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 788196
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Raul Uma Neto, dispõe

sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo
900 no Estado de Minas Gerais.
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Publicada em 915196, a proposição recebeu parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Defesa
do Consumidor, quando da sua apreciação no 10 turno.

Retoma, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 20
turno. Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A matéria de que trata o projeto em análise foi exaustivamente analisada

pelas comissões a que foi distribuída.
Como se verifica na sua tramitação, a proposição foi objeto de vários

substitutivos, que a aprimoraram sobremaneira. Esta Comissão, no 1 0 turno,
opinou pela aprovação do Substitutivo n° 3, que melhor atende aos
interesses dos consumidores dos serviços públicos de telefonia acessados
pelo prefixo 900.

Segundo os termos da proposta, o acesso ao serviço somente será
facultado mediante prévia e expressa autorização do titular do direito de uso
da linha telefônica.

Ressalvam-se, contudo, os serviços que, segundo as concessionárias, são
de interesse público ou visam a prestar informações úteis à comunidade, os
quais serão prestados sem a exigência da prévia autorização do titular, que,
no entanto, poderá bloqueá-los, se assim o desejar.

A proposta vai ao encontro dos interesses da administração pública, cuja
atividade deve pautar-se pelo atendimento das necessidades coletivas, hoje
sacrificado em razão dos inúmeros transtornos que o sistema de telefonia
tem trazido ao usuário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 788196

no 20 turno, na forma do vencido no 1" turno.
Sala das Comissões, 5 de novembro 1997.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Ronaldo Vasconsellos - Sebastião

Helvécio - Marcos Helênio.
Redação do Vencido no 10 turno

PROJETO DE LEI N° 788197	-
Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefone acessados pelo

prefixo 900 no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O acesso aos serviços de telefonia oferecidos por meio do prefixo

900 somente será facultado às linhas em que se tenha prévia e expressa
autorização do titular de direito de uso.

Parágrafo único - E responsabilidade das prestadoras de serviços
indicados neste artigo a instalação dos mecanismos necessários ao bloqueio
desses serviços.
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Art. 20 - Os serviços classificados pelas concessionárias de serviços

públicos de telecomunicações como de interesse público ou de informações
úteis â comunidade poderão ser prestados sem a exigência da prévia
autorização do titular de direito de uso.

Parágrafo único - Os serviços referidos no "caput" deste artigo deverão ser
bloqueados quando o bloqueio for solicitado pelo titular do direito de uso da
linha.

Art. 30 - Considera-se gratuita a utilização do serviço quando fornecido em
desacordo com os termos desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias contados da data
de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.349/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.349197 tem
como objetivo a declaração de utilidade pública da Associação Bom Pastor -
ABP -, com sede no Município de Montes Claros.

Aprovada a matéria em 1 0 tumo, sem emenda, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação em análise tem como objetivo a preservação da integridade

física e moral da comunidade por ela assistida. Para tanto, desenvolve
atividades na área cultural e de assistência social. Com  isso, a médio e longo
prazo, logra a promoção e o desenvolvimento humano.

Diante do que foi dito, reiteramos o posicionamento anterior desta
Comissão sobre a matéria, reconhecendo meritório o título ora proposto.

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

1.349197 no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, relator.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 936196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 936196, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública a Associação Portuguesa de Beneficência 1 0 de Dezembro,
com sede no Município de Uberaba, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
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1 0, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 936196

Declara de utilidade pública a Associação Portuguesa de Beneficência 10
de Dezembro, com sede no Município de Uberaba.

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

Beneficência 1 0 de Dezembro, com sede no Município de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - BiIac Pinto, relator- Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 939196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 939196, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre
a colocação de advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas, foi
aprovado no 20 turno com a Emenda n° 1 ao 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 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° 939196
Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas

alcoólicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e

comercializadas no Estado conterão a seguinte advertência: "A Secretaria de
Estado da Saúde adverte: o álcool pode causar dependência e, em excesso,
é prejudicial à saúde.".

Parágrafo único - Considera-se bebida alcoólica, para os efeitos desta lei, a
bebida potável com teor alcoólico superior a 130GL (treze graus Gay
Lussac).

Art. 20 - São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência
de que trata o "caput' do art. 10:

- o produtor;
II - o importador com sede no Estado;
iii - o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro

Estado.
Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres legíveis, de
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forma a permitir sua imediata identificação pelo consumidor.

Art. 30 - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de
1.000 (mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR5 -, cobrando-se esse valor
em dobro em caso de reincidência.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 979196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 979196, do Deputado Geraldo Nascimento, que dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos
fitoterápicos, 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 art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Cumpre registrar que esta Comissão entendeu necessária a supressão do
parágrafo único do ad. 20 do projeto, uma vez que a norma objeto desse
dispositivo já está contida no art. 4 0 da proposição, na forma da redação
final.

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

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 determinadas
enfermidades.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se- por produto
fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a partir de matéria-prima
ativa vegetal, com finalidade terapêutica.

Art. 20 - A política de que trata esta lei compreende ações desenvolvidas
pelo Estado diretamente ou por meio de programa de parceria com
município ou consórcio intermunicipal de saúde.

Art. 30 - Compete ao Estado:
- promover a pesquisa científica voltada para a identificação e a

classificação de plantas e para a análise de suas qualidades terapêuticas;
11 - promover o cultivo de plantas medicinais;
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li! - promover a pesquisa cientifica 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 - distribuir os produtos fitoterápicos, no âmbito do SUS, aos municípios

e aos consórcios intenTiunicipais de saúde;
VII - proceder ao controle de qualidade dos produtos fitoterápicos;
VIII - implantar programa de divulgação dos produtos futoterápicos 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 por seus
órgãos.

Art. 40 - O Estado implantará programa de parceria com o município ou o
consórcio intermunicipal de saúde que desejar desenvolver sistema próprio
de preparação de produtos futoterápicos.

§ 1 0 - O município ou consórcio participante da parceria será responsável
pela obtenção de matéria-prima e pela preparação, total ou parcial, dos
produtos fitoterá picos.

§ 20 - O Estado participará do programa por meio de:
- prestação de assessoria técnica;

II - transferência de recursos financeiros, a título de auxilio à 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;

V - promoção das demais ações necessárias à consecução do objetivo do
programa.

Art. 50 - A pesquisa de plantas voltada para a preparação de produtos
fitoterápicos levará em conta a biodiversidade e priorizará- as espécies
encontradas em cada região do Estado.

Art. 60 - A preparação dos produtos fitoterápicos se fará com plantas
nativas no Estado ou não, devidamente pesquisadas, cujo efeito e segurança
sejam comprovados por estudo científico.

Art. 70 - A distribuição dos produtos e a realização das análises previstas
nos arts. 30, VI, e 40, § 20, IV, desta lei não implicarão ônus para os
municípios.

Parágrafo único - Inexistindo disponibilidade financeira por parte do
Estado, serão repassados aos municípios apenas os custos da preparação
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dos produtos e das análises realizadas.

Art. 80 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de dotações consignadas no orçamento do Estado ou de outras fontes.

Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.215/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.215197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Feminina do Bairro
Primavera, 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°1.215/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Feminina do Bairro

Primavera, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Feminina do Bairro Primavera, 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, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Bilac Pinto, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.244197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.244197, do Deputado Miguel Martini, que declara de

utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - CCR -, com sede no Município
de Unai, 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° 1.244197

Declara de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - CCR -, com sede
no Município de Unaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Custo Rei -

CCR -, 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 Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Bilac Pinto, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.315/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.315í97, do Deputado Ajalmar Silva, que autoriza o

Poder Executivo a vincular receita proveniente da cobrança de multas de
trânsito ao pagamento de serviços relacionados com redutores eletrônicos de
velocidade para veículos automotores, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no V 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°1.315/97
Autoriza o Poder Executivo a vincular receita proveniente da cobrança de

multas de trânsito ao pagamento de serviços relacionados com 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 receita proveniente

da cobrança de multas por infração de trânsito registrada por redutor
eletrônico de velocidade para veículos automotores ao pagamento de
despesas com a contratação de serviços de instalação, manutenção e

;	operacionalização desses equipamentos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.339/97
Mesa da Assembléia

Relatório
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Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Durval Angelo

requer à Presidência da Casa seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal
de Contas do Estado solicitando-lhe informações sobre a locação, pelo órgão
de 280 microcomputadores (conforme consta na edição do Diário do
Judiciário" de 1719197, à pág. 44), acompanhadas da seguinte
documentação: cópias de todo o processo licitatório; cópias dos contratos de
locação e cópia do parecer técnico que subsidiou a conclusão pela
conveniência e pela oportunidade de se celebrarem contratos de locação, ao
invés de "leasing" ou aquisição dos equipamentos.

Publicado em 9110197, foi o requerimento encaminhado â Mesa da
Assembléia, a quem compete, nos termos do art. 80, VIII, "d, c/c O art. 246,
do Regimento Interno, privativamente emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
As normas sobre licitação e contratos da administração centralizada e

autárquica do Estado estão contidas na Lei n° 9.444, de 25111187.
De acordo com as definições ali consubstanciadas, o contrato em tela -

celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado e a empresa privada Unissys
do Brasil Ltda., tendo por objeto a locação de 280 microcomputadores, por
48 meses, a um custo mensal de R$43.302,00 - constitui forma de prestação
de serviço por execução indireta.

De outra parte, estabelece o art. 22, II, kb", da mesma lei que para a
contratação de serviço de valor superior a Cz$22.000.000,00 - valor este,
atualizado pelo Poder Executivo, equivalente a R$16.802,84, nos termos da
tabela publicada em 1913197 - exigir-se-á a licitação na modalidade de
concorrência.

Atente-se para o fato de que a quantia referida na lei diz respeito ao valor
global do contrato, que, no caso da locação em análise, corresponde a
R$2.078.496,00, o que indica a necessidade do processo licitatório na
modalidade de concorrência.

Quanto ao exame de legitimidade da iniciativa de um membro do
parlamento estadual mineiro em formular indagação a dirigente do Tribunal
de Contas do Estado sobre ato administrativo interno desse órgão,
consideramos oportuno reportarmo-nos ao art. 74 da Constituição mineira,
por estabelecer 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.

Ademais, note-se que, embora o controle externo a cargo da Assembléia
Legislativa seja exercido com o auxílio do Tribunal de Contas - conforme
reza o art. 76 da mesma carta constitucional -, ainda assim o Tribunal de
Contas não está fora do alcance do controle deste parlamento.

1
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Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento no
2.339197 na forma apresentada.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - lvo José, relator - Cleuber Carneiro - Elmo

Braz - Maria Olívia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.341/97

Mesa da Assembléia
Relatório

As Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública
requerem, por meio da proposição em tela, seja encaminhado ao Secretário
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente pedido de
informações escritas sobre os critérios estabelecidos pela Secretaria de que
é titular para o cadastramento de entidades declaradas de utilidade pública.

Publicada em 10110197, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 245, XII, e 80, VIII, d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise submete-se ao disposto no § 2° do art. 54 da

Constituição mineira, transcrito a seguir
"Art. 54- ...........................................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer dizem respeito a ato
administrativo típico da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e, como tal, presume-se, até prova em contrário,
que é realizado com observância da lei. A presunção é decorrente do
principio da legalidade que informa toda atuação governamental.

No caso do cadastramento para fins de subvenção social das entidades
reconhecidas de utilidade pública por essa Secretaria, podemos citar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 12.264, de 2417196), a Lei n° 11.815, de
1996, que dispõe sobre a concessão de subvenção social no Estado, e,
ainda, a Lei n° 12.240, de 5/7196.

Assim como a norma confiou à administração pública a competência para
a realização dos atos de cadastramento relacionados à subvenção e,
concomitantemente, estabeleceu os critérios regentes do mesmo em leis,
outorga também à referida Secretaria liberdade de regulamentar
internamente os seus serviços de cadastramento. São exatamente esses
atos regulamentares que a Assembléia necessita conhecer para a
compreensão mais profunda de matéria em tramitação na Casa.
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Entretanto, faz-se necessário reparar erro material no corpo da proposição,

o que faremos por meio de emenda apresentada ao final do parecer.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 2.341197
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
No Requerimento n°2.341/97, substitua-se a expressão "entidade pública",

por "utilidade pública".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber Carneiro -

Elmo Braz - Ivo José.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.347/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em tela, o Deputado Alencar da Silveira Júnior
requer à Presidência desta Casa o envio de oficio ao Diretor-Geral do IEF
solicitando-lhe informações - nas palavras do autor - "sobre os critérios
utilizados para emissão de multas e fiscalização no Município de Passa-
Tempo, bem como de quais atividades fiscalizadas".

Publicado em 11110197, foi o requerimento encaminhado à Mesa da
Assembléia, a quem compete emitir parecer sobre a matéria, nos termos do
disposto no art. 80, VIII, "d", c/c o art. 246, do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição encontra fulcro no mandamento contido no § 30

do art. 54 da Constituição mineira, que assim dispõe:
"Art. 54- .............................................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

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

As informações requeridas pelo Deputado dizem respeito a ato
administrativo típico do IEF. Como tal e em decorrência do princípio da
legalidade que informa toda administração pública, presume-se que esteja
vinculado à lei.

Assim, a norma confiou ao IEF a competência de proceder à fiscalização
e, concomitantemente, outorgou-lhe também certa discricionariedade para
regulamentar internamente seus serviços e atos. Acreditamos que é
exatamente sobre esses atos regulamentares que o signatário do documento
solicita informações ao Presidente do referido órgão.

Diante dessa circunstância e considerando, ainda, a norma contida no art.



221
62, XXXI, da Carta Estadual, segundo a qual é da competência deste Poder
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, depreende-se a pertinência de se indagar ao IEF
sobre procedimentos administrativos no tocante à execução de lei.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.347197 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Cleuber Carneiro - Elmo

Braz - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 318 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA,
EM 6/11/97

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte (Pequeno Expediente):

Ata; discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação da ata - Questão de
ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meto - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Garbosa - João Leite -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Miguel Garbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Sclieftino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h14min, a lista de

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

i a Parte (Pequeno Expediente)
Ata

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

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  a palavra, para discuti-Ia, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Eu gostaria de ver a questão da presença dos
Deputados. Não verifiquei se meu nome constava entre os presentes. Eu
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gostaria que isso fosse verificado.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. 2 0-Secretário que verifique na ata da

reunião se consta a presença do Deputado Durval Ângelo. (- Pausa.) A
informação do Sr. Secretário é que o senhor estava presente na reunião
anterior. Não havendo mais quem queira discutir a ata, dou-a por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - A questão que levantei diz respeito à

suspensão da reunião, pois não há "quorum" para a sua continuação.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Durval

Angelo que a reunião foi aberta uma vez que havia a presença registrada de
mais de 26 Deputados, número suficiente para a abertura dos trabalhos.
Como temos matérias importantes a serem votadas, vamos determinar a
recomposição de quorum'. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 7, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 7111197
Presidência do Deputado Raul Lima Neto

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Ambrósio Pinto - Antônio Roberto - Dimas Rodrigues - Elbe

Brandão - Gilmar Machado - lbrahim Jacob - João Leite - José Henrique -
Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto
Amaral.

Falta de "Quorum"	 -
O Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - 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 especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação.
ATA DA 2r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia nove de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Antônio Genaro e Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado
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José Bonifácio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João Batista
de Oliveira, Anderson Adauto e Gilmar Machado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Antônio Genaro que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidência redistribui o Projeto de Lei Complementar n° 23197, do
Governador do Estado, e o Projeto de Lei n° 1.300197, do Deputado João
Batista de Oliveira, ao Deputado Péricles Ferreira e designa o Deputado
Antônio Genaro para relatar os Requerimentos n

o
s 2.332197, do Deputado

Djalma Diniz, e 2.335197, do Deputado Paulo Schettino. Passando-se à 2
Fase da Ordem do Dia, o Deputado Péricles Ferreira emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 23197 no
1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Deputado Péricles Ferreira solicita prazo
regimental para emitir seu parecer para o 1 0 turno do Projeto de Lei n°
1.300197, e seu pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, o Deputado
Antônio Genaro opina pela aprovação dos Requerimentos n

o
s 2.332 e

2.335197. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - Djalma Diniz - Ailton Vilela.	 -

ATA DA 87' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio, Ivair Nogueira e Antônio Genaro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Antônio Genaro que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos
termos do art. 122, IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa o
recebimento dos Projetos de Lei n°5 1.464 a 1.477197. 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 pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade
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e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.373197, na forma do Substitutivo
no i, e 1.414197 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Os Projetos de Lei n°s
1.392 a 1.394 e 1.424197 têm sua apreciação adiada, em virtude de pedidos
de prazo dos relatores, deferidos pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio - Gilmar Machado - Sebastião

Costa.
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão , membros da Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Jorge Hannas assume a
Presidência e, havendo número regimental, 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.
Ato contínuo, a Presidência lê ofícios do Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN -, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e da Sra.
Ana Ester Veloso Campos Prosdocimi, Conselheira do COFEN. A seguir, o
Presidente passa à discussão e á votação de proposições da Comissão.
Nesse ínterim, o Deputado Jorge Hannas apresenta requerimento em que
solicita seja enviado ofício à Mesa da Assembléia pedindo que seja solicitada
da Secretaria Municipal de Saúde a aplicação da vacina anti-sarampo nos
servidores da Assembléia, levando-se em consideração que muitos deles
estão na faixa etária com risco de contrair a doença e que grande parte dos
servidores trabalha em locais dotados de ar condicionado e sem ventilação
direta. Na fase de votação do requerimento, o Deputado Jorge Hannas passa
a Presidência ao Deputado Wilson Pires, que passa a dirigir os trabalhos.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Prosseguindo, o Deputado
Jorge Hannas reassume a Presidência dos trabalhos e concede a palavra ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados o Secretário da Saúde, os Presidentes dos
Conselhos Estadual de Saúde e Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o

a representante do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas
Gerais - COSEMS-MG -, o Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem, o Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e o
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais para debaterem, em
audiência pública, a política estadual de saúde, em especial os consórcios de
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saúde e o Programa de Saúde da Família.

Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Logo após, o Presidente
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 1 0 turno, os Projetos de Lei n°s 1.115 , 1.352, 1.355, 1.361,
1.366 e 1.357197, este com a Emenda o n° 1 ( relator: Deputado Wilson
Pires); 1.351, 1.356 e 1.368197, este com a Emenda o n° 1 (relator. Deputado
Carlos Pimenta). O Deputado Gados Pimenta, relator do Projeto de Lei n°
1.367197, solicita que ele seja convertido em diligência ao autor, pedido que
é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado Jorge Hannas, relator, no
1 0 turno, dos Projetos de Lei n°s 1.359, 1.370, 1.371197, procede à leitura de
seus pareceres. Submetidas a discussão e votação, são essas proposições
aprovadas. Prosseguindo, a Presidência anuncia que a reunião se destina a
ouvir a Sra. Laura Boda, Presidente da Associação Brasileira de
Enfermagem - ABEN - e o Sr. Boaventura Mendes da Cruz, Diretor do
SINDEESS, que irão debater denúncias recentes de irregularidades
administrativas, financeiras e contábeis no Conselho Federal de
Enfermagem - COFEN. A Presidência passa a palavra ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, para que seja explicado o objetivo desta reunião, motivada
por requerimento do Deputado Marcos Helênio. Isso posto, o Presidente
concede a palavra aos convidados e, após as explanações destes, abre
amplo debate, do qual participam todos os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Logo após, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão faz uso da palavra para expressar sua preocupação com o
Hospital Júlia Kubitscheck e para sugerir que sejam encaminhados ofícios ao
Ministério Público Federal e ao Congresso Nacional, em nome da Comissão
de Saúde e Ação Social, prestando solidariedade aos trabalhadores do setor
de enfermagem. Tal sugestão é acatada pela Presidência e pelos demais
membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados 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, 6 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Wilson Pires - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.226/97

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo obrigar os portadores de carteira de habilitação a se
submeterem, quando da renovação do exame de saúde, a curso de
orientação sobre direção defensiva, circulação de veículos e primeiros
socorros.

Publicada em 2415197, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Por força do disposto no art. 103, Vil, do Regimento Interno,
cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito do projeto.

Fundamentação
Um dos maiores desafios que o Estado enfrenta, atualmente, refere-se ao

desenvolvimento de ações a favor da melhoria da segurança no trânsito, em
face do grave quadro de violência que se observa nas rodovias e nas vias
urbanas e da falta de qualificação e de consciência dos condutores.

Os riscos que oferecem as vias públicas, com efeito, levam o poder
público a buscar, cada vez mais, alternativas e propostas voltadas para uma
nova concepção de segurança, a ser desenvolvida a partir de moderna
tecnologia educacional, aliada a uma legislação de trânsito mais rigorosa.
Tais medidas irão subsidiar a formação do condutor seguro, responsável e
capacitado.

O recém-criado Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503, de 2319197,
publicada no Diário Oficial da União" em 2419197), que entrará em vigor 120
dias após a data de sua publicação, veio ao encontro do anseio de todos os
segmentos de nossa sociedade, uma vez que trata, de tonta séria e
rigorosa, da questão da segurança e da educação no trânsito.

Esse diploma, em seu art. 150, estabelece o seguinte:
"Art. 150 - Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor

que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles
ser submetido, conforme normatização do CONTRAN.

Parágrafo único - A empresa que utiliza condutores contratados para
operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção
defensiva, primeiros socorros e outros, conforme normalização do
CONTRAN".	 -

A iniciativa do autor da proposição é, portanto, louvável, uma vez que o
projeto tem o intuito de garantir melhores condições de segurança no
trânsito.

Todavia, conquanto a proposta se coadune com o interesse maior da
sociedade, entendemos que não é conveniente e oportuna, já que o novo
Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 150, conforme salientamos, além
de dispor expressamente sobre a matéria, estabelece que os cursos de
direção defensiva, primeiros socorros e outros serão normatizados pelo
CONTRAN.
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Em observância aos princípios básicos da administração pública,

especialmente ao da economicidade, deve o Estado aguardar a
regulamentação da matéria pelo CONTRAN, para que, posteriormente,
estabeleça e implante sua política de educação para a segurança do trânsito
em consonância com as normas federais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

1.226/97.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - Aífton Vilela, relator - Djalma Diniz.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.258/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.258197 dispõe

sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por ocupante de cargo
em comissão em outro Poder, que não o de origem.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 1316197, o projeto foi distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição com a Emenda n° 1, que
apresentou.

O projeto vem, agora, a esta Comissão, para ser analisado quanto ao
mérito, considerando o disposto no art. 103, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a estabelecer que o servidor público da

administração direta, titular de cargo efetivo, que esteja no exercício de
cargo em comissão em outro Poder, que não o de origem, somente
recolherá a contribuição previdenciária para o IPSEMG, bem como a
instituída pela Lei n° 12.328, de 31/10196, relativas ao cargo em comissão no
qual se encontrar em exercício, ficando vedado qualquer desconto
previdenciário, a título de complementação de contribuição, pela titularidade
do cargo efetivo.

A Lei n° 12.328, de 1996, a que se reporta o projeto, estabelece, no seu
art. 40 , que "o servidor afastado de suas funções sem ónus para o Poder
Judiciário fica obrigado, no caso de aposentadoria em cargo de seus quadros
de pessoal, ao recolhimento da contribuição ( ... ) relativa ao período em que
se tenha afastado" Como vemos, a lei destacada restringe a medida ao
quadro de servidores do Poder Judiciário.

A Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, vem estender o
beneficio aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, buscando
alcançar a totalidade dos servidores públicos do Estado.

A proposição encontra respaldo nos princípios constitucionais norteadores
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dos atos da administração pública, firmados no "caput° do art. 13 da
Constituição mineira, especialmente nos princípios da moralidade e da
razoabilidade.

De fato, é justo e razoável que o servidor afastado para atuar em outro
órgão ou entidade como ocupante de cargo em comissão permaneça
contribuindo para o sistema previdenciário do IPSEMG, uma vez que esse
servidor continua a ser remunerado pelos cofres públicos. Nessa
circunstância, entretanto, a contribuição previdenciária deverá ser calculada
exclusivamente com base na remuneração que o servidor efetivamente
receba, sob pena de incidirmos em violação do princípio constitucional da
moralidade administrativa.

Além disso, é oportuno ressaltar que qualquer contribuição adicional ou
complementar exigida do servidor público, a título previdenciário, é contrária
ao Direito, porque induz o poder público ao enriquecimento sem justa causa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°

1.258197 com a redação dada pela Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ajalmar Silva -

lbrahim Jacob - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.258197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto em tela dispõe sobre o
recolhimento de contribuição previdenciária por ocupante de cargo em
comissão em outro Poder que não o de origem.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou ao projeto a Emenda n° 1. Em seguida, foi analisado pela
Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O objetivo da proposição em epígrafe é estabelecer que o servidor público

da administração direta, titular de cargo efetivo, que esteja em exercício de
cargo em comissão em outro Poder que não o de origem somente recolherá
a contribuição previdenciária para o IPSEMG, bem como a contribuição
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria, relativas ao
cargo em comissão no qual se encontra em exercício, ficando vedado
qualquer desconto previdenciário complementar pela titularidade do cargo
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efetivo.

O projeto se reporta à Lei n° 12.325, de 31110196, que se refere ao quadro
de servidores do Poder Judiciário.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda n° 1, estendeu
o beneficio aos demais servidores estaduais e estabeleceu que a
contribuição previdenciária para o IPSEMG, bem como a instituída para
custeio parcial dos proventos de aposentadoria, terão como base de cálculo
a remuneração de fato percebida pelo servidor.

Isso vem solucionar a situação de servidores que se afastam de suas
funções para atuar em outro órgão ou entidade, mas continuam a receber
remuneração pelos cofres públicos estaduais, hipótese que não está
contemplada nas Leis n°5 12.278, de 3017196; 12.328, de 1 0111196, e 12.329,
de 1 0111196, e na Resolução n°5.171, de 13/7196, da Assembléia Legislativa.

De fato, é justo e razoável que o servidor afastado para atuar em outro
órgão ou entidade como ocupante de cargo em comissão permaneça
contribuindo para o sistema previdenciádo. Entretanto, essa contribuição
deve ser calculada com base na remuneração que o servidor efetivamente
perceba. Qualquer contribuição adicional ou complementar exigida do
servidor, a título previdenciário, fere o princípio constitucional da moralidade
administrativa e constitui receita pública indevida.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá diminuição de receita,
mas, como foi dito, tal medida visa a corrigir uma distorção existente. Para
dirimir questões de redação, apresentamos o Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°

1.258197 na forma do Substitutivo n° 1, desta Comissão.
Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.258197

Proíbe a cobrança de complemeritação de contribuição previdenciária de
ocupante de cargo em comissão em exercício em outro Poder que não o de
origem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica vedada a cobrança de complementação de contribuição

previdenciária para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais e de contribuição para custeio parcial dos proventos de
aposentadoria do servidor público da administração direta e indireta do
Estado em exercício de cargo em comissão em órgão ou entidade de outro
Poder que não o de origem.

Parágrafo único - O cálculo das contribuições de que trata o ucaputn deste
artigo terá como base o estipêndio de contribuição do cargo pelo qual o
servidor tiver feito opção, conforme estabelecido no art. 25 da Lei n° 9.350,
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de 16 de dezembro de 1986.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Antônio Roberto -

José Braga - Mauri Torres - Gilmar Machado.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.083/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em tela
tem por escopo instituir a obrigatoriedade de linguagem dirigida aos
portadores de deficiência auditiva na publicidade de atos, programas,
serviços e campanhas da administração direta e indireta do Estado.

Aprovado no 1 0 turno, vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer no 20 turno, na forma regimental.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Como ressaltado no 1 0 turno, a proposição tem o nobre sentido de
proporcionar aos deficientes auditivos a oportunidade de se informarem
adequadamente sobre as iniciativas do Estado. Assim, a publicidade de

•todas as esferas do Governo - Legislativo, Judiciário e Executivo -, realizada
por meios televisivos, deverá conter tradução simultânea para a linguagem
de sinais e apresentação de legendas, para benefício direto daqueles
deficientes. Terão eles, assim, melhores condições para o pleno exercício de
sua cidadania. Aliás, ao adotar tais medidas, o Estado tão-somente estará
cumprindo seu dever constitucional, detalhado nos termos da Lei n° 7.853,
de 24110189.

As despesas decorrentes da aprovação do projeto de lei deverão correr à
conta de dotação orçamentária especifica da Secretaria da Casa Civil e
Comunicação Social - atividade " Divulgação Governamental", no valor de
R$20.506.446,00.

Conclusão	 -
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.083197 no

20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Roberto Amaral - Gilmar

Machado - Mauri Torres.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.083197

Institui a obrigatoriedade de mensagem aos portadores de deficiência
auditiva na propaganda oficial.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As mensagens da publicidade de atos, programas, serviços e

campanhas da administração direta e indireta do Estado, veiculadas na
televisão, terão tradução simultânea para a linguagem de sinais e serão
apresentadas em legendas para os portadores de deficiência auditiva.

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 N01.189197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto em tela, de autoria do Deputado Bilac Pinto, acrescenta

parágrafo ao art. 53 da Lei n° 11.404, de 2611194, que dispõe sobre a
execução penal no Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1 0 turno com a Emenda n° 1, nos termos do Regimento
Interno, vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser objeto de parecer no
2° turno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em apreço tem por finalidade incentivar a contratação de
mão-de-obra originária das prisões e dos presídios mineiros na realização de
obras de construção, reforma, ampliarão  manutenção de estabelecimentos
prisionais. De fato, atualmente, nada impede que, nos processos licitatórios,
a administração pública, ao elaborar o edital do certame, estabeleça
especiais condições de pontuação para a eventual contratação de mão-de-
obra de condenados. Como salientado no 1 0 tumo, o Código de Processo
Penal admite esse tipo de contratação, conforme a conveniência do poder
público e desde que atendidos os rigores da segurança. Ainda no parecer de
1 0 turno, os termos do projeto de lei foram alterados por meio de emenda,
para se retirar o aspecto da obrigatoriedade da contratação. Isso pela
evidência de que, em certos casos, e conforme as peculiaridades da
realidade, poderá não ser conveniente a contratação de mão-de-obra
convicta. Por outro lado, não seria correto uma lei estadual estabelecer a
citada obrigatoriedade, quando o Código de Processo Penal, ao dispor sobre
a matéria, apenas admite a dita contratação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da proposição no 2 0 tumo, na

tonta do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Mauri Torres, relator - José Braga - Gilmar

Machado - Antônio Roberto.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
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PROJETO DE LEI N°1.189/97
Acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n°11.404, de 2611194.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 53 da Lei n°

11.404, de 26 de janeiro de 1994:
"Ari. 53- ..........................................
Parágrafo único - Nas licitações para obras de construção, reforma,

ampliação e manutenção de estabelecimentos prisionais, a critério da
administração, poderá ser considerada fator de pontuação a proposta de
aproveitamento, mediante contrato, de mão-de-obra dos presos, nos termos
deste artigo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 576195
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 576195, do Deputado Hely Tarqüinio, que altera a Lei n°
11.802, de 18/1/95, que dispõe sobre a promoção da saúde e da
reintegração social do portador de sofrimento mental e dá outras
providências, foi aprovado no 20 tumo, 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 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° 576195
Altera a Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a

promoção da saúde e da reintegração social do portador de sofrimento
mental e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.602, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido

dos seguintes § 20 e 30 , passando o seu parágrafo único a § 10:
"Art.3°- ......
§ 20 - Ficam vedadas a instalação e a ampliação de unidade de tratamento

psiquiátrico, pública ou privada, que não se enquadre na tipificação descrita
neste artigo.

§ 30 - Ficam vedadas novas contratações, pelo setor público, de leitos
psiquiátricos em unidade de tratamento que não se enquadre na tipificação
descrita neste artigo.".

Art. 20 - O art. 40 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - A medicação para tratamento psiquiátrico em estabelecimento de
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saúde mental deverá observar:

- as necessidades do paciente, no que refere á sua saúde;
II - a finalidade exclusivamente terapêutica ou diagnóstica da medicação;
III - a eficácia reconhecida e demonstrada da medicação.
§ 1 0 - A eletroconvulsoterapia será realizada exclusivamente em unidade

de internação devidamente aparelhada, por profissional legalmente
habilitado, observadas as seguintes condições:

- indicação absoluta do tratamento, esgotadas as demais possibilidades
terapêuticas;

II - consentimento informado do paciente ou, caso seu quadro clínico não o
permita, autorização de sua família ou representante legal, após o
conhecimento do prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes
da administração do tratamento;

III - autorização do supervisor hospitalar e, na falta deste, da autoridade
sanitária local, emitida com base em parecer escrito dos profissionais de
nível superior envolvidos no tratamento do paciente.

§ 20 - Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o representante
legal de paciente clinicamente impossibilitado de dar seu consentimento
informado, a autorização de que trata o inciso II do § 1 0 será substituída por
autorização fundamentada do diretor clínico do estabelecimento, sem
prejuízo dos demais requisitos estabelecidos neste artigo?.

Art. 3°- O art. 50 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido
do seguinte parágrafo único:

"Art. 50 - ......
Parágrafo único - Os procedimentos de restrição física não vedados neste

artigo serão utilizados, obedecendo-se às seguintes condições:
- constituírem o meio disponível de prevenir dano imediato ou iminente a

si próprio ou a outrem;
II - restringirem-se ao período estritamente necessário;
III - serem registradas, no prontuário médico do paciente, as razões da

restrição, sua natureza e extensão;
IV - realizarem-se em condições técnicas adequadas, sob cuidados e

supervisão permanentes dos profissionais envolvidos no atendimento?.
Art. 4°- Fica revogado o art. 6 0 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995.
Art. 5°-O art. 90 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido

do seguinte § 20, transformando-se seu § 2 0 em § 30 e passando seu "caput"
e § 1 0 a vigorar com a redação que segue:

"Art. 90 - A intemação psiquiátrica será utilizada após a exclusão das
demais possibilidades terapêuticas, e sua duração máxima corresponderá ao
período necessário para que possa ser iniciado, em ambiente extra-
hospitalar, o processo de reinserção social da pessoa portadora de transtorno
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mental.
§ 1 0 - A internação em leitos públicos ou conveniados com o poder público

terá encaminhamento exclusivo dos centros de referência de saúde mental
públicos ou dos serviços públicos de emergência psiquiátrica e ocorrerá,
preferencialmente, em estabelecimento escolhido pelo paciente.

§ 20 - Inexistindo serviço psiquiátrico na localidade onde foi atendido, o
paciente será encaminhado pelo médico responsável pelo atendimento para
o centro de referência de saúde mental ou para o serviço de urgência
psiquiátrica mais próximo, a expensas do Sistema Unico de Saúde - SUS.

§ 3° - .....
Art. 60 - O art. 10 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido

do seguinte § 20 , transformando-se seu parágrafo único em § 1 0 , e passando
o inciso III deste dispositivo a vigorar com a redação que segue:

"Art. 10- .....
§ jO
III - previsão aproximada de duração da internação.
§ 20 - Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o representante

legal de paciente clinicamente impossibilitado de dar seu consentimento
informado, a autorização de que trata o inciso li deste artigo obedecerá ao
disposto no § 20 do art. 40.".

Art. 70 - O art. 12 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12-O laudo das intemações de que trata o art. 11 será remetido, pelo
estabelecimento onde forem realizadas, aos representantes locais da
autoridade sanitária e do Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas a contar da data da internação.".

Art. 8°- O art. 13 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido
do seguinte § 30 , passando o seu § 10  vigorar com a redação que segue:

"Art. 13- .....
§ 1 0 - Junta técnica revisora, criada pela autoridade sanitária local ou,

supletivamente, pela regional e composta por 1 (um) psiquiatra, 1 (um)
clínico geral e 1 (um) profissional de nível superior da área de saúde mental,
não pertencentes ao corpo clínico do estabelecimento em que o paciente
esteja internado, procederá á confirmação ou à suspensão da internação
psiquiátrica involuntária no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a
comunicação obrigatória da internação.

§ 20 - ......
§ 30 - Caso não haja, na localidade, psiquiatra nas condições referidas no §

1 0 deste artigo, integrará a junta técnica revisora, em seu lugar, um clínico
geral.".

Art. 90 0 art. 26 da Lei n° 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26 - O estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento a
portador de sofrimento mental afixará cópia desta lei em local de destaque,
visível aos usuários dos serviços.".

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Bilac Pinto.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 1 E 2 APRESENTADAS AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23197

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Govemador.do  Estado,
acrescenta parágrafos ao art. 50 da Lei n°5.301, de 16110169.

Distribuída ás Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública, de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
proposição recebeu pareceres favoráveis à sua aprovação na forma do
Substitutivo no i, da Comissão de Constituição e Justiça.

Aberta a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas n°s 1 e
2, dos Deputados José Militão e Marco Régis, respectivamente.

Agora, volta a matéria a este órgão técnico para receber parecer.
Fundamentação

A Emenda n° 1, do Deputado José Militão, objetiva estender as regras
contidas no art. 108 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado, relativas à
aposentadoria por invalidez, aos servidores públicos militares que, no
período compreendido entre 517152 e 1418158, foram afastados da Policia
Militar por motivo de invalidez.

De plano, percebe-se que a emenda em questão importa em aumento de
despesa. Assim sendo, encontra óbice em dois dispositivos da Constituição
mineira: 1 0 - no art. 68, 1, que veda o aumento da despesa prevista nos
projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a comprovação
da existência de receita e o disposto nas regras consignadas no art. 160, III,
relativas à lei orçamentária; 20 - no art. 264, que proíbe a extensão, a
majoração e a criação de qualquer benefício de caráter previdenciário sem a
correspondente fonte de custeio. Por essas razões, opinamos pela rejeição
da Emenda n° 1.

A Emenda n° 2, do Deputado Marco Régis, tem por objetivo revogar a Lei
n° 6.712, de 3112/75, que dispõe sobre o Conselho de Justificação para a
Policia Militar de Minas Gerais.

Opinamos também contrariamente à aprovação dessa emenda, tendo em
vista a necessidade e a conveniência de respeitarmos as normas regimentais
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e de técnica legislativa, as quais determinam que assuntos diversos não
sejam tratados num único diploma legal. Aliás, é sabido de todos que a Casa
está se mobilizando com esse fim, tendo reforçado, no Regimento Interno
que está para ser promulgado, a proibição já contida no art. 240 do
Regimento em vigor. Com efeito, no Projeto de Resolução n° 1.077196, o art.
228 recebeu a seguinte redação:

uArt 228 - Não será recebida a emenda que:
- não for pertinente ao assunto versado na proposição principal;".

Por fim, apresentamos, ao final, a Emenda n° 3 ao Substitutivo n° 1, cujo
conteúdo, ao contrário das emendas examinadas anteriormente, guarda
estrita pertinência com a matéria original, já que também incide sobre o
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar. Com o fito de adequar o referido
Estatuto às novas necessidades da administração pública, propomos seja
exigida escolaridade mínima de 20 grau para admissão de praças,
melhorando sobremaneira o nível técnico-profissional dos integrantes da
Corporação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição das Emendas no

s 1 e 2, apresentadas
em Plenário, e propomos a Emenda n° 3 ao Substitutivo n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°3
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O item 6, da alínea "a", do inciso III, do art. 5 0 da Lei n°5.301, de

16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se, ainda, ao artigo o seguinte parágrafo único:

"Art. 50	......
III - ......
a) - ......
6 - possuir 20 grau completo e ser aprovado em exame de escolaridade.
Parágrafo único - O preenchimento dos requisitos previstos nos itens 5 e 6

da alínea "a" do inciso III será comprovado por meio de exames médico-
laboratoriais, psicológicos e de capacitação intelectual e física perante a
Junta Militar de Saúde e a Comissão de Avaliadores integrada por oficiais
psicólogos.".

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 1997.
José Henrique, Presidente - Djalma Diniz, relator - Aílton Vilela.

w
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 92a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Antônio Roberto, Durval Angelo, Alencar da
Silveira Júnior, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Marcos Helênio, João Leite, João Batista de Oliveira,
Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Alencar da Silveira Júnior 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 ouvir, em
audiência pública, os Vereadores Célio Moreira e André Quintão, bem como
todos os parlamentares desta Casa Legislativa, com o objetivo de se
discutirem e de se elaborarem emendas coletivas ao Projeto de Lei n°
1.426197, do Governador do Estado, que estima receitas e fixa as despesas
do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de
1998, especificamente voltadas para o Município de Belo Horizonte. Logo
após, o Presidente, autor do requerimento que motivou o convite, tece suas
considerações iniciais. A seguir, os convidados e os Deputados apresentam
suas sugestões sobre o assunto em pauta. O Presidente abre amplo debate
entre os convidados e os Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Neste momento, o Presidente registra a presença dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior, João Leite e Sebastião Costa
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos Deputados Roberto
Amaral e Sebastião Navarro Vieira, por indicação das Lideranças do PSDB e
do PFL), membros da Comissão supracitada. Concluídos os debates, o
Deputado Miguel Martini passa a Presidência ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior para apresentar requerimento de sua autoria. Com a palavra,
o Deputado Miguel Martini requer sejam apresentadas por esta Comissão
emendas ao Projeto de Lei n° 1.426197, contemplando a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Miguel Martini reassume a Presidência e agradece a
presença dos convidados e dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e



rÀ

239
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - Antônio Roberto - Gilmar

Machado - Paulo Piau - José Braga - Mauri Torres - Bilac Pinto - José
Militão.

ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM

INSTRUMENTOS POLITICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO
RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE

FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS
E, AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM

AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS

Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de outubro
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados lbrahim Jacob, Wilson Pires, Baldonedo Napoleão e Anderson
Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ibraflim Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Antônio
Joaquim Femandes Neto, Promotor de Justiça do Ministério Público; Geraldo
de Faria Martins, Secretário Executivo do PROCON Estadual; e Rodrigo
Botelho Campos, Coordenador do PROCON Municipal. A Presidência
informa que os dois primeiros convidados não puderam comparecer e não
mandaram representantes; o Sr. Rodrigo Botelho Campos enviou, para
representá-lo, o Sr. Antônio Abdaila Bacarat Filho, Chefe de Gabinete do
PROCON Municipal, e este é convidado para compor a mesa dos trabalhos.
O Presidente passa a palavra ao Sr. Antônio Abdalla Bacarat Filho para que
faça a sua exposição. Encerrada a explanação, são abertos os debates.
Nesta fase, fazem perguntas ao convidado os Deputados Ibrabim Jacob,
Wilson Pires e Anderson Adauto, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência indaga se há alguma proposição a ser apresentada, e o
Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento em que solicita seja
convidado a participar de reunião desta Comissão o Corregedor-Geral de
Justiça, Juiz Rogério Medeiros, para prestar esclarecimentos sobre o tema
em estudo. O Deputado Wilson Pires apresenta requerimento em que solicita
seja convidado a participar de reunião cia Comissão um representante do
Ministério Público Federal com a finalidade de também prestar
esclarecimentos à Comissão. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece o comparecimento e a colaboração do Sr. Antônio
Abdalla Bacarat Filho, 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 novembro de 1997.
Ibrahim Jacob, Presidente - Baldonedo Napoleão - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.340197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.340197, do Deputado Mauri Torres, visa a declarar de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com sede no Município
de João Monlevade.

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
tumo, na forma regimental.

Fundamentação
O Grêmio Recreativo Boca Negra tem por finalidade promover o

intercâmbio social, recreativo e cultural de seus sócios, além de promover
festivais de música, poesia, festas carnavalescas e folclóricas.

Em João Monlevade, cidade do aço, ensino, lazer e turismo humanizam a
tecnologia e preservam as tradições, lendas e histórias fantásticas
relacionadas à implantação da Belgo-Mineira e ao Solar Monlevade,
pertencente ao seu fundador, o francês Jean Autoine Dissandes Monlevade.

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

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.340197 no 1 0 turno, na forma proposta.

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

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.353197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Baldonedo Napoleão, objetiva

declarar de utilidade pública a Fundação Tiraderites - FUNTIR -, com sede
no Município de São João dei-Rei.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.



rs

241
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição no 1° turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.
Fundamentação

O objetivo da FUNTIR é colaborar com a Fundação de Ensino Superior de
São João dei-Rei, promover a execução de programas de pesquisa científica
e tecnológica e conceder bolsas de estudo em nível de graduação, pós-
graduação e extensão.

Também se propõe a trabalhar em regime de convênio com outras
entidades para suprir as deficiências socioeconómicas da comunidade.

Em vista dos relevantes serviços prestados à população daquele
município, justo se toma o título declaratório de utilidade pública que lhe está
sendo outorgado.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.353197

na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 67 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 5111197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Sebastião Helvécio - Entrega do titulo de cidadania
honorária - Palavras do Sr. Thales Ramalho - Palavras do Governador
Eduardo Azeredo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Dilzon

Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martíni - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h15min, a lista de

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

Ata
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa o Deputado Geraldo Santanna
para conduzir ao Plenário o homenageado, as autoridades e os demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
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Exmos. Srs. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Thales Bezerra de
Albuquerque Ramalho, nosso ilustre homenageado; Deputado Adircélio de
Morais, que representa, neste ato, a Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco; Deputado Federal Leopoldo Bessone; Conselheiro João Bosco
Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Juiz Kildare
Gonçalves de Carvalho, representando o Presidente do Tribunal de Alçada.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à entrega do titulo de Cidadão

Honorário de Minas Gerais ao Dr. Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho,
de acordo com o que estabelece a Lei n°9.947, de 2919189.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Sebastião Helvécio
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Sebastião

Helvécio, autor do projeto de lei que originou a Lei n° 9.947, de 2919189, que
concedeu o titulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Dr. Thales
Bezerra de Albuquerque Ramalho.

O Deputado Sebastião Helvécio - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais; Dr. Thales
Bezerra de Albuquerque Ramalho, nosso ilustre homenageado; Deputado
Adircélio de Morais, representando a Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco; Conselheiro João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal
de Contas; Juiz Kildare Carvalho, representando o Presidente do Tribunal de
Alçada; minhas senhoras e meus senhores, à nossa história republicana, em
todos os tempos, não falta o concurso de personalidades marcantes, que têm
sabido honrar o mandato do povo e colaborar com a causa pública. Citar os
nomes desses brasileiros que se fizeram grandes, as figuras que se
sobressaem, é destacar o afeto desinteressado e construtivo em relação a
seu pais, é o patriotismo levado às últimas e melhores conseqüências.

Pois ao falar do Ministro Thales Ramalho, que temos a honra de saudar
desta tribuna, na solenidade em que a Casa do povo mineiro o homenageia
com o título de Cidadão Honorário de nosso Estado, o que nos ocorre, antes
de tudo, é sua característica de autêntico patriota.

Trata-se de patriotismo de berço, que se robusteceu ao longo de quase
meio século de trabalho pela Nação brasileira, já que Thales Bezerra de
Albuquerque Ramalho muito jovem iniciou as lides que o projetaram, de
modo ímpar, no cenário de nossa nacionalidade.

Nascido na cidade de João Pessoa, em 7/7123, filho do Sr. Francisco
Xavier de.Albuquerque Ramalho e de Dona Lucila Bezerra de Albuquerque
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Ramalho. Ascendência das mais notáveis, como se vê pelos sobrenomes
ilustres, sinônimos da mais rija e legítima tradição nordestina, da qual é ele
representativo testemunho.

Ainda na infância, mudou-se com a família para Natal, no Rio Grande do
Norte, para onde o pai, funcionário da Inspetoria de Obras Contra as Secas,
havia sido transferido. Ali, concluiu os estudos primários, a que se seguiu o
curso secundário feito em Fortaleza, no Ceará, etapa seguinte na missão
profissional do progenitor. Em 1940, já no Recife, completou os estudos
universitários, bacharelando-se em Ciências Jurídicas e Sociais, na
Faculdade de Direito do Recife, além de graduar-se como professor de
Língua e Literatura Portuguesa.

A vocação política lhe veio ainda no ambiente estudantil, ao eleger-se
secretário do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito. A seqüência
natural seria sua indicação para delegado de Pemambuco nos congressos da
União Nacional dos Estudantes, entidade na qual se destacaria pelas
posições firmes e arrojadas.

Em 1952, numa das facetas de seu múltiplo talento, iniciou as atividades
jornalísticas, como repórter do "Diário de Pernambuco", no qual colaborava
com o pseudônimo de Jerônimo Colaço de Magalhães. Entre seus
companheiros de labuta na imprensa, estava o atual Senador José Samey,
que também se revelaria, posteriormente, escritor dos mais gabaritados.

O ano de 1954 assinalou o ingresso efetivo na militância política, ao
participar da campanha do General Osvaldo Cordeiro de Farias para o
Governo do Estado de Pernambuco, na legenda do Partido Social
Democrático. Vitorioso seu candidato, voltou ele às atividades de advogado
e professor, assumindo a cátedra de Literatura Portuguesa na Universidade
de Pernambuco.

Após breve interregno, investiu-se no cargo de Secretário de Estado do
Governo, de onde, na legenda do PSD, partiu para a campanha para
Deputado Estadual obtendo a primeira suplência.

O movimento político-militar de 3113164 e a subseqüente instauração do
bipartidarismo levaram Thales Ramalho a integrar as torças da oposição,
colaborando na organização do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Eleito Deputado Federal, assumiu o mandato em fevereiro de 1967, sendo
indicado para segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, além de integrar a Comissão de Constituição e Justiça.

Reelegendo-se Deputado Federal em 1970, prosseguiu na Câmara Alta o
trabalho de qualidade de que já dera mostras, ao participar, como membro,
das Comissões da Bacia do São Francisco, de Fiscalização Financeira e
Tomada de Contas, de Poluição Ambiental e de Integração dos Povos de
Língua Portuguesa. Paralelamente, atuou como Vice-Presidente da
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Comissão de Relações Exteriores.
A moléstia de que foi acometido em 1972 não impediu esse homem dotado

de têmpera de aço de retomar, pouco depois, às atividades político-
parlamentares. Já no terceiro mandato como Deputado Federal, e secretário-
geral do MDB, destacou-se pela atitude madura e equilibrada no comando da
oposição. Datam dessa época sua atuação como observador parlamentar
junto à Organização das Nações Unidas e o frutífero esforço para fortalecer
e projetar seu partido no cenário nacional.

A enfermidade veio juntar-se, tempos depois, o infortúnio de um acidente
automobilístico, que não logrou, no entanto, esmorecer nosso homenageado.
O restabelecimento lhe permitiu atuar, então, como agente moderador e
decisivo, no processo de distensão política do Governo Revolucionário que
veio a culminar com a redemocratização, alguns anos depois.

Assim, no alvorecer do regime de excessâo instalado no País, muitos
foram levados pela resistência voluntarista e pela oposição contestatária.
Thales foi convocado e dedicou-se com a paciência própria dos sábios, à
titânica tarefa de "costurar", com mãos de artesão, a ampla frente
democrática cuja principal tarefa naqueles dias carregados de nuvens
sibilinas, era a de ao menos desenhar um horizonte de esperança. Soube
nessa missão, árdua e por vezes inglória, impor-se ao respeito daqueles
heróicos brasileiros que ousaram reescrever a história política do País, à
margem das opções da violência armada, fosse do poder ou dos que o
contestavam. Nesta tarefa, emergiu de forma definitiva nas páginas da
história política contemporânea ao lado de três outros brasileiros ilustres, aos
quais recordamos com a dor de todas as saudades: Ulisses Guimarães,
Tancredo Neves e Renato Azeredo.

.Já nos extertores do período de excessão, esgotadas tanto as energias do
regime quanto a tolerância da sociedade civil organizada, novas e perigosas
nuvens se avolumaram nos horizontes políticos. Agravadas pela absoluta
inexistência de diálogo entre os homens públicos que então se enfrentavam.
E, mais uma vez, com a discrição e o silêncio próprio dos que se dedicam a
escrever com suavidade a história, Thales Ramalho dedicou-se ao que mais
soube fazer em sua longa vida pública: aproximar os contrários.

Naquele instante, começou a elaborar a longa e penosa tecitura da
transição democrática. Por vezes trilhando labirintos sinuosos,
incompreensível mesmo aos olhos de amigos e aliados. Mas determinado e
sempre conduzindo-se por um raciocínio político lapidar, sabia aonde
precisava chegar e seus caminhos sinuosos indicavam-lhe que a transição
democrática passava, necessariamente, por essas montanhas onde muitos
eram os seus amigos e aliados. Seu tirocínio lhe advertia que a restauração
do poder civil no Pais passaria, necessariamente, pelo Palácio da Liberdade.
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E, nesse instante, em que dedicado ao serviço do Brasil e da causa das
liberdades democráticas que Thales Ramalho se revelou, ainda como um
dos mais dedicados, extremoso e leal filho destas montanhas.

Sem receio de exceder-me, considero que se Minas Gerais chegou à
Presidência da República, muito do caminho que lá a conduziu, foi aberto,
pavimentado e aplainado por essas mãos honradas e habilidosas, as quais,
hoje, com reverência, homenageamos com simplicidade como é do gosto
dos mineiros. Mas, também, com gratidão e lealdade, como não pode deixar
de ser quando nos reunimos em família, como nesta noite, para receber um
dos mais novos e, nem por isso, menos querido dos filhos desta terra.

Indicado para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, tomou
posse no ano de 1986, passando a emprestar sua vivência e sua integridade
àquela Corte. Aliás, essa bagagem intelectual e profissional, bem como o
padrão de ética inatacável, fizeram com que, ainda nos anos 80, fosse
chamado a colaborar com a Presidência da República, na condição de
Assessor Especial.

Temos em mãos o texto da mensagem de posse do Dr. Thales Ramalho
no Tribunal de Contas da União, a que pedimos vênia para nos referir, eis
que acreditamos traduzir o pensamento desse brasileiro muito especial que
estamos reverenciando. Mais que uma belíssima peça literária, trata-se de
documento de valor para quem, como nós, se dedica à causa do povo. Um
de seus trechos, particularmente, chamou-nos a atenção: é quando ele
observa que seu mundo se formou com a Faculdade de Direito do Recife e
com a Câmara dos Deputados. A primeira, assinala, dedicou ele cinco anos
de sua vida, e em retribuição ela lhe ensinou a amar o Direito, a Justiça e a
Liberdade. Já na Câmara dos Deputados. passou 20 anos difíceis, tão
difíceis que se permitiu, para sintetizá-los, parafrasear o Imperador do Japão,
quando da rendição das Forças do Eixo na Segunda Guerra Mundial: era
suportar o insuportável e tolerar o intolerável.

Pois é o grande Thales Ramalho, esse cidadão que ama o Direito, a
Justiça e a Liberdade; esse parlamentar que suportou o insuportável e
tolerou o intolerável ao não aceitar, com sua teimosia de bravo sertanejo,
que o Congresso se rendesse ao poder autoritário; esse homem que não se
rende, ele próprio, às vicissitudes da matéria e contrapõe ao físico
alquebrado o fulgor da inteligência; esse paraibano de João Pessoa,
pernambucano do Recife, e agora mineiro das Gerais de Tiradentes, é esse
brasileiro de todos nós que estamos hoje homenageando.

Bravos, caríssimo amigo Thales Ramalho! Esteja certo de que, quando
propusemos a esta Casa lhe fosse concedido o diploma de mineiro
honorário, sabíamos que seu merecimento só iria aumentar com o tempo.

Orgulho-me profundamente, pois ao longo de toda a minha vida
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parlamentar a única indicação que fiz para receber o Título das Minas Gerais
foi a de V. Exa. Tenho absoluta certeza que há de marcar para todos nós,
parlamentares de Minas, um orgulho especial por tê-lo como nosso co-irmão,
co-estaduano.

Aqui está a família política de Minas. A sua família. A tradição legada pelos
que nos antecederam, muitos dos quais do seu particular convívio, manda
que o recebamos em nossa casa, em nossa mesa. Que a partir de hoje,
também é sua, por direito, posto que sempre o foi de fato. Aqui nestas Minas
Gerais, Dr. Thales Ramalho já não carece de pedir licença. A casa é simples,
austera e lhe pertence. Muito obrigado.

Entrega do Título de Cidadania Honorária
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de proceder à entrega ao Dr.

Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho do titulo de Cidadão Honorário de
Minas Gerais, passando-lhe às mãos este diploma, de cujo teor a
Presidência dá ciência aos presentes. (- Lê:)

"O Governador do Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei n° 9.947,
de 29 de setembro de 1989, aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, em nome do povo que representa, concede a Thales
Bezerra de Albuquerque Ramalho o título de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais, por seus relevantes serviços e por seus méritos
excepcionais. Belo Horizonte, 5 de novembro de 1997." (- Palmas.)

Palavras do Sr. Thales Ramalho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Thales Bezerra de Albuquerque

Ramalho, agraciado com o titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais.

O Sr. Thales Ramalho - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Eduardo Azeredo,
Governador do Estado; Deputado Adircélio de Morais, representando a
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; Deputado Federal
Leopoldo Bessone; Conselheiro João Bosco Murta Lages, Presidente do
Tribunal de Contas; Juiz Kildare de Carvalho, representante do Presidente do
Tribunal de Alçada.; foi em julho de 1945, nos congressos da União Nacional
dos Estudantes, que conheci os mineiros."O mineiro é antes de tudo um
sóbrio" - diz Alceu de Amoroso Lima. Sóbrio no comer, no vestir e no falar.
Sóbrio no modo de sentir e de viver. Dai sua semelhança com o homem da
Inglaterra. A fleuma britânica encontra, no homem de Minas, sem a mais
leve sombra de imitação, o ambiente psicológico mais semelhante a ela. Há
uma grande medida dela, sempre natural e nunca forçada, no modo de sentir
e de pensar do povo montanhês. Ele raramente se deixa arrastar por
grandes entusiasmos. Suas paixões não são arrebatadas e instantâneas.
São, antes, recalcadas e tenazes.
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Essa sobriedade não é uma mutilação. Não é uma disciplina imposta. Não

é nada de acrescentado e muito menos dissimulado. E absolutamente
nativo.

Sobriedade mineira de pensamento quer dizer preocupação de solidez,
antipatia pela especulação vazia, pela imaginação delirante, horror á
divagação.

Sobriedade mineira de sentimento quer dizer delicadeza de sensibilidade,
pudor de se abrir, reserva natural, um recato afetivo que preserva o coração
para a mais difícil das aventuras - a fidelidade.

Sobriedade mineira de vontade quer dizer dificuldade em tomar iniciativas,
prudência, amor à garantia e à segurança, gosto de conservação e de
ordem, da estabilidade e do equilíbrio, tendência â rotina, mas tudo com
tenacidade e desafio ao tempo.

Junto a essa sobriedade, a fleuma. E o homem do "selfcontror. E o
homem que se domina, que sabe praticar por temperamento a mortificação
dos sentidos. As notícias mais alarmantes são recebidas, em Minas, com
uma calma extraordinária.

Essa fleuma mineira é que tanto aproxima o seu povo dos suíços, dos
ingleses e dos chineses.

A definição que Alceu de Amoroso Lima dá do seu povo foi o sentimento
que tive, ainda adolescente, quando encontrei meus colegas da delegação
de Minas Gerais nos congressos da UNE.

Hoje, depois de tanto tempo, já velho, posso dizer que o sentimento
original não mudou absolutamente nada.

Ao longo de minha vida, percorri muitas estradas, passei por muitos
lugares, conheci muita gente. Mas foi Pemambuco e Minas Gerais, com
certeza, que me deram a régua e o compasso, para senti-los e vivê-los.

Em Minas, além da própria terra, além mesmo de suas montanhas, os
mineiros. Com eles aprendi tudo, ou quase tudo que sei.

Não podem V. Exas. imaginar o que significa para mim o titulo de Cidadão
Honorário de Minas Gerais que generosamente me concederam: é uma
graça, um orgulho, um tesouro.

O que o Or. Tancredo pensaria disso tudo? Da cerimônia, desta cerimônia
aqui, nesta Assembléia, das palavras que foram ditas e sobretudo das que
não foram?

Tancredo Neves, o nosso Presidente Tancredo Neves, e Minas Gerais são,
neste momento da vida brasileira, uma coisa só na lembrança dos que
viveram ao seu lado e dos que não dispensaram o exemplo de sua luta.

Na oração fúnebre que pronunciou na sessão do Congresso Nacional em
memória do Presidente Juscelino Kubitschek, ele buscou um verso de Garcia
Lorca para chorar o amigo:"Tardará muito tempo a nascer, se é que nasce,
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um andaluz tão claro e rico de aventura. Para falar de Tancredo Neves, dele
também, podemos repetir o poeta: "Tardará muito tempo a nascer, se é que
nasce, um andaluz tão claro e rico de aventura".

Agradeço a todos: ao Deputado Sebastião Helvécio, pelas palavras e pelos
conceitos que não mereci nem mereço, ao Presidente Romeu Queiroz, pelas
generosas palavras, e aos que me homenagearam com a sua presença.
Deus os abençoe.(- Palmas.)

Palavras do Governador Eduardo Azeredo
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Exmo. Sr.

Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo.
O Governador Eduardo Azeredo - Sr. Deputado Romeu Queiroz,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Thales
Bezerra de Albuquerque Ramalho, nosso ilustre homenageado; Deputado
Adircélio de Morais, representante da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco; Deputado Federal Leopoldo Bessone; Sr. Presidente do
Tribunal de Contas, Conselheiro João Bosco Murta Lages; Sr. Juiz Kildare
Carvalho, representante do Presidente do Tribunal de Alçada; Srs.
Deputados, senhoras e senhores, é com muita honra que Minas Gerais
recebe hoje seu novo filho. O Deputado Thales Ramalho significou, na
história do parlamento brasileiro, o homem que personificava a experiência,
a paciência, a busca da conciliação. O Brasil deve muito a Thales Ramalho
pelo que mostrou como hábil articulador, buscando a redemocratização do
Brasil. Minas Gerais sempre teve em Thales Ramalho um amigo, um homem
que teve por nós um carinho muito especial. Portanto, nada mais justo que
ter Thales Ramalho como mineiro honorário, companheiro de tantos de nós,
de tantos dos lideres do nosso Estado. Conheci Tflales Ramalho em 1970,
convivendo com meu pai, com Tancredo Neves, naquela época de sonhos
da volta do Brasil ao regime pleno de democracia, que felizmente temos
hoje. Quero pedir licença, Sr. Presidente, para trazer um abraço pessoal de
minha família a Thales Ramalho por toda a afeição que ele sempre teve
para conosco e por todo o carinho que sempre tivemos por ele. Portanto,
trago aqui, Thales, o abraço daquele que é hoje Governador de Minas e que
o destino quis que assinasse esse título, que na verdade é o primeiro titulo
de cidadão honorário entregue em Minas Gerais em muitos anos, não só
considerando o atual Governo, mas também os Governos anteriores. Há
muitos anos que Minas Gerais não dá essa honraria a um filho ilustre de
outras terras. Portanto, esta homenagem é para nós, antes de tudo, um
momento emotivo, em que queremos que você se sinta cada vez mais um
mineiro como todos nós. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais;
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Exmo. Sr. Dr. Thales Ramalho, nosso ilustre conterrâneo; Exmo. Sr.
Deputado Adircélio de Morais, representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco; Exmo. Sr. Deputado Federal Leopoldo Bessone;
Exmo. Sr. Conselheiro João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de
Contas; Exmo. Sr. Juiz Kildare Carvalho, representante do Presidente do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais; Srs. Deputados, autoridades,
senhoras e senhores, o Ministro Thales Ramalho nasceu na Paraíba,
radicou-se em Pernambuco, onde iniciou sua carreira profissional e política.
Exerceu os principais cargos de sua vida pública em Brasília, mas, no fundo,
é um legítimo mineiro. Carrega em sua personalidade, em seu jeito de lidar
com as pessoas e com as questões que lhe são confiadas, traços típicos de
mineiridade.

O bom mineiro, sabemos, cultiva o respeito às instituições, o senso de
justiça e o amor à liberdade. Quando necessário, ele se insurge contra toda
forma de opressão, de arbitrariedade, de descumprimento dos preceitos
constitucionais. Se as circunstâncias assim o exigem, ele vai às últimas
conseqüências em defesa de seus direitos, princípios e valores.

Mas ele tem também um outro lado marcante: o da prudência, do bom-
senso, da percepção da oportunidade, da paciência de esperar a hora certa
para tomar as decisões. Tem ainda, nessa mesma linha de conduta, a
capacidade de fazer parcerias, promover conciliações e evitar os confrontos,
se estes podem ter conseqüências danosas para a democracia e para o bem
comum.

Quando se coloca em evidência o nome do Ministro Thales Ramalho,
somos levados, automaticamente, a associá-lo às características a que nos
referimos, tal é a presença delas em sua atuação na vida nacional. Para
ilustrarmos essa proximidade, tomamos a liberdade de rememorar algumas
passagens de sua trajetória política, no difícil período que sucedeu o
movimento militar de 1964.

Guiado por suas convicções e sua discordância do regime que acabava de
se instalar no Pais, ele participou da organização e da criação do Movimento
Democrático Brasileiro, partido fundado em março de 1966 e integrado pelas
forças políticas de oposição. Em pouco tempo, passou a ocupar lugar de
destaque na composição da Câmara Federal.

Seu dinamismo e sua liderança contribuíram para que, durante o tempo
em que esteve à frente da Secretaria-Geral do MDB, a agremiação
crescesse substancialmente. O número de diretórios municipais, em sua
gestão, subiu de 786 para aproximadamente 3.000.

Paralelamente a seu empenho em prol do fortalecimento do partido e do
restabelecimento das práticas democráticas, Thales Ramalho mantinha-se
fiel a seus princípios e valores pessoais, como o de manter a ponderação e o
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equilíbrio, em contraponto com atitudes radicais que, em seu entendimento,
não eram o melhor caminho para equacionar as divergências.

Foi nessa linha que, durante o período da política de distensão patrocinada
pelo Presidente Geisel, ele exerceu uma significativa influência moderadora
sobre o MDB e o Congresso Nacional. Essa era a forma, segundo
acreditava, de viabilizar o retomo ao regime democrático, evitando-se os
choques e o acirramento dos ânimos.

Em reconhecimento a suas virtudes e a seu desempenho político,
identificados com o jeito mineiro de pensar e de agir, esta Assembléia tomou
a iniciativa de conceder-lhe o titulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais,
por meio de projeto de lei aprovado pela Casa em 1988.

A justificação do projeto, assinada pelo Deputado Sebastião Helvécio,
assinala que o nosso homenageado se imbuiu firmemente no espírito desta
terra. E acrescenta: "Podemos dizer que ele recebeu o estigma da
independência e da liberdade, da política inteligente e edificante. O Ministro
Thales Ramalho é um mineiro de coração".

Hoje, quando o Poder Legislativo deste Estado concretiza a justa
homenagem, viabilizada a pedido do Deputado Geraldo Santanna, podemos
afirmar que aquelas palavras continuam traduzindo a nossa admiração e o
nosso sentimento.

Cidadão da Paraíba, de Pemambuco e, agora, de Minas, ele é, antes e
acima de tudo, um cidadão brasileiro que todos aprendemos a respeitar. (-
Palmas.)

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ao

homenageado, às autoridades e aos demais convidados pela honrosa
presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 9
floras, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.342197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em
análise tem por escopo declarar 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.

Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente pela
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Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a esta
Comissão apreciá-lo quanto ao mérito, em caráter conclusivo, conforme
dispõe o art. 104. 1, ua, do Regimento Interno.

Fundamentação
O SATED-MINAS é agremiação fundada em janeiro de 1986, nesta

Capital, com o fim de promover a coordenação, a proteção e a
representação legal da categoria profissional de artistas e técnicos em
espetáculos de diversões baseados no território de Minas Gerais, em estreita
colaboração com os poderes públicos e as demais associações afins.

É notório, portanto, o papel de destaque que o Sindicato desempenha
como órgão representativo desse operoso segmento, razão pela qual
entendemos oportuna a iniciativa de se lhe outorgar título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.342197

no 1 0 turno com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.41 0/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.410197

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Nova Serrana, com sede no Município de Nova
Serrana.

Apreciada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1, vem agora a esta Comissão para o 10 turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A APAE de Nova Serrana é urna instituição filantrópica de alta relevância

social para o município, pois busca orientar e auxiliar os pais e os amigos do
excepcional no trato com ele. Essa e outras iniciativas facilitam a sua
inserção na sociedade.

A entidade desenvolve seu trabalho em consonância com as finalidades
estatutárias a que se propõe, fazendo, assim, jus ao título declaratório de
utilidade pública proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.410197
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no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.412/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.412197, do Deputado José Militão, pretende declarar

de utilidade pública a Associação dos Funcionários Fazendános da
Superintendência Regional da Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG -, com
sede no Município de Uberaba.

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

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para o 10 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame tem o objetivo maior de promover a melhoria da

qualidade de vida e o espírito de solidariedade entre os seus membros. Para
o êxito do seu trabalho, procura estimular a realização de eventos culturais,
sociais e esportivos.

Isso demonstra a relevância social de suas atividades, que a toma
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.412197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.428/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, propõe

instituir o Dia Estadual do Inspetor Escolar, a ser comemorado no dia 13 de
setembro.	 -

Submetida a matéria, preliminarmente, á Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Por meio deste projeto, fica instituído o Dia Estadual do Inspetor Escolar, a

ser comemorado em todo o território do Estado no dia 13 de setembro, data
&	de nascimento do Dr. Eduardo Levindo Coelho.

0 termo "inspeção escola( aparece pela primeira vez na legislação em
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1932, na reforma Campos do Ensino Secundário (Decreto-Lei n° 21.241, de
415132, arts. 63 a 86).

Mas a qualificação do responsável pela inspeção só foi determinada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n o 4.024, de
20112161 -, que diz, em seu art. 65: "O Inspetor de Ensino, escolhido por
concurso de títulos e provas, deve possuir conhecimentos técnicos e
pedagógicos demonstrados de preferência no exercício de funções de
magistério, de auxiliar de administração escolar ou na direção de
estabelecimentos de ensino".

Hoje, com a enorme expansão do ensino, cada vez mais nos distanciamos
daquele Inspetor que apenas fiscalizava exames para evitar cola. Ele é
profissional que amplia cada vez mais sua atuação e conquista autonomia,
ao assegurar o funcionamento regular do ensino, aplicar normas a ele
concementes, orientar a escola pública na captação e na aplicação de
recursos financeiros e também o processo de organização do atendimento
escolar em nível regional e local.

Tendo em vista a relevância do papel desempenhado pelo Inspetor
Escolar, da maior importância para assegurar o bom funcionamento da
educação, nada mais justo que se lhe prestar homenagem instituindo o seu
dia comemorativo. E, para esse fim, nada mais conveniente que a escolha
recaia sobre o dia 13 de setembro, data de nascimento do político e médico
Dr. Eduardo Levindo Coelho.

Dr. Eduardo nasceu em Ubá e iniciou sua carreira profissional em
Manhumirim. Em 1958 mudou-se para Belo Horizonte, onde exerceu os
seguintes cargos públicos: Chefe do Serviço Médico da Rede Ferroviária
Federal em Minas Gerais; Presidente do IPSEMG, de 1966 a 1971;
Secretário de Estado do Governo, de 517178 a 1513/79; Secretário de Estado
da Saúde, de 1979 a 1981; Secretário de Estado da Educação, de 1961 a
1982.

Em todos os cargos sempre se destacou pela coragem, pela determinação
e pelo espírito público na defesa dos interesses dos mineiros. Foi um
democrata sincero, amante da liberdade e do respeito aos direitos sociais,
que assegura a todos a educação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.428197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1997.
José Henrique, relator.

PARECER PARA 020 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.378197
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De iniciativa do Deputado Aílton Vilela, o Projeto de Lei n° 1.378197 visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Vereadores e Câmaras
Municipais da Microrregiâo do Circuito das Aguas - AVEMAG -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.

Aprovado o projeto no 10 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme foi salientado anteriormente, a mencionada Associação contribui

de maneira efetiva para o intercâmbio de experiências concernentes às
atividades desenvolvidas no seio da Câmara Municipal, o fortalecimento e a
valorização do mandato do Vereador, pessoa pública a quem compete, além
de legislar e fiscalizar a administração do município, estabelecer contato
permanente com a comunidade para ouvir seus reclamos e atender a suas
reivindicações.

Merece, portanto, ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.378197
no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.207/97

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.207197, da Comissão de Agropecuária e

Política Rural, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica, 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 RESOLUÇÃO N° 1.207197*
Aprova as alienações das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
especificadas nos Anexos 1 e II desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Ad. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Amaldo Penna, relator - Bilac Pinto.
* - Os anexos mencionados no art. 1 0 são os constantes na Resolução no

5.177, de 11/11/97, publicada nesta edição.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.208197
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.208197, da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica, 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 RESOLUÇÃO N°1.208/97
Aprova as alienações das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
especificadas nos Anexos 1 e II desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - Bilac Pinto.
* - Os anexos mencionados no art. 1 0 são os constantes na Resolução n°

5.178, de 11/11/97, publicada nesta edição.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 319a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/11/97
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase (Expediente): Ata
- ? Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Resolução n° 1.502197 - Projetos de Lei n°s 1.500, 1.501, e 1.503 a 1.508197
- Requerimentos n os 2.397 a 2.407197 - Requerimentos da Comissão de
Agropecuária e Política Rural (6); da Comissão Especial para Proceder a
Estudos que Criem Instrumentos Políticos que Garantam ao Mutuário
Receber a Casa Própria Adquirida através de Financiamentos Feitos
Diretamente com as Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar
Sugestões Que Possibilitem ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos
de Fiscalização de Tais Financiamentos; e dos Deputados lbrahim Jacob,
Jorge Hannas, Gilmar Machado, Péricles Ferreira e Alberto Pinto Coelho e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos e
Garantias Fundamentais, de Educação, de Saúde e Ação Social e de Defesa
Social e dos Deputados Paulo Scflettino (2), José Militão (3), Roberto
Amaral, Toninlio Zeitune, Marco Régis, Maria Olivia, Dimas Rodrigues,
Péricles Ferreira (2) e Wanderley Ávila (2) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Maria José Haueisen, lbrahim Jacob, Gilmar Machado,
Marcos Helênio, Antônio Roberto e Raul Lima Neto - r Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão Normativa da Presidência n°
1 - Designação de Comissões: Comissão Especial para, no Prazo de 60
Dias, Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios Comunitárias no
Estado de Minas Gerais - Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo
de 120 Dias, Apurar a Instalação e Exploração de Garimpos nos Rios do
Território do Estado de Minas Gerais e seus Efeitos Devastadores e
Corruptores - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Jorge Hannas; inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 1.379197, para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065190
- Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar Machado;
aprovação - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira; aprovação - Requerimento da Comissão Especial para Proceder a
Estudos que Criem Instrumentos Políticos que Garantam ao Mutuário
Receber a Casa Própria Adquirida Através de Financiamentos Feitos
Diretamente com as Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar
Sugestões Que Possibilitem ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos
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de Fiscalização de Tais Financiamentos; aprovação - Requerimento do
Deputado lbrahim Jacob; aprovação - Requerimentos da Comissão de
Agropecuária e Política Rural (6); aprovação - Requerimento n° 2.250197;
votação do requerimento, salvo emenda; aprovação; questão de ordem;
leitura da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 1; aprovação - Requerimento
n° 2.294197; aprovação na forma do Substitutivo n o i - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.254197; requerimento do Deputado Raul Lima Neto; deferimento -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.453197; requerimento do
Deputado Kemil Kumaira; deferimento - Questões de ordem - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.399197; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Péricles Ferreira; deferimento; votação do
projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas nos
1, 2 e 3, esta na forma da Subemenda n° 1; aprovação; votação da Emenda
n° 4; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da
Emenda n° 5; rejeição; votação da Emenda n° 6; rejeição - Votação, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.324197; discursos dos Deputados Marco Régis,
Maria José Haueisen e Raul Lima Neto; votação do Substitutivo n o 1;
rejeição; verificação de votação; inexistência de "quorum » para votação;
anulação da votação; questões de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; existência de "quorum" para discussão - Prosseguimento da
discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.419197; apresentação do
Substitutivo n° 1 e das Emendas n

o
s 1 a 5; encerramento da discussão;

encaminhamento do projeto com o Substitutivo n° 1 e as Emendas n
o
s 1 a 5

às Comissões de Saúde e de Administração Pública - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.329197; apresentação das Emendas n

o
s 1 e 2;

encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.363197; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 862196; apresentação do Substitutivo n° 2 e das Emendas n

o
s 1 e 2;

encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei nos
1.032196 e 1.166197; encerramento da discussão - 3 a Parte: (Grande
Expediente): Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz -Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria OlMa - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Canos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado
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- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
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 Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa
- 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.

P Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encarninhadasà Mesa as seguintes proposições:
PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR DO

ESTADO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1996
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Conforme dispõe o art. 90, XII, da Constituição do Estado, o Governador

deve apresentar, anualmente, à Assembléia Legislativa prestação das contas
referentes ao exercício anterior, no prazo de 60 dias contados da abertura da
sessão legislativa ordinária.

Enviado por meio da Mensagem nO 179197, foi o referido processo recebido
por esta Casa e publicado no "Diário do Legislativo" de 2112197.

Em cumprimento do disposto no art. 76, 1, da Constituição mineira, o
Tribunal de Contas apreciou as contas do Governador do Estado relativas ao
exercício de 1996 e, na sessão plenária de 1216197, emitiu parecer prévio
favorável à sua aprovação.

Em 1616197, por meio do Oficio n° 27197, o processo de prestação de
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contas retomou a esta Casa juntamente com o parecer prévio emitido pelo
Tribunal de Contas.

Nos termos dos arts. 228 e 231 do Regimento Interno, passamos a analisar
a prestação de contas em epígrafe.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 74, dispõe que compete à

Assembléia Legislativa exercer a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta, com o auxílio do Tribunal de Contas. O art. 76, 1, do
mesmo Diploma Legal dispõe que compete a essa Corte apreciar as contas
prestadas anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir
parecer prévio, em 60 dias contados do seu recebimento. Em escólio ao
mencionado dispositivo, pontifica o Ministro Marco Aurélio, do STF, que
"compete ao Poder Legislativo o julgamento das contas do Chefe do
Executivo, considerados os três níveis: federal, estadual e municipal. O
Tribunal de Contas exsurge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera
opinativa".

Julgar as contas do Governador do Estado, anualmente, específica
competência da Assembléia Legislativa, é o ponto mais alto do controle
externo. Constitui-se na mais importante ação de controle sobre o Poder
Executivo, que é o principal executor da ação governamental desenvolvida
com vistas a oferecer melhores condições de bem-estar social. A
Constituição mineira, no seu art. 73, preceitua que a sociedade tem direito a
governo honesto, obediente à lei e eficaz. O controle externo tem a
finalidade de, em nome do cidadão, verificar se o Governo está cumprindo
esse preceito constitucional e, se não o cumpriu, em que medida não o fez.

Assim sendo, foi constituída pelo Tribunal de Contas, conforme decisão
plenária dessa Casa, exarada nos termos publicados no diário oficial do
Estado de 1 016191, a Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Estado. Tal Comissão, de caráter permanente, cuida do
acompanhamento da execução orçamentária do Estado, culminando seu
trabalho na elaboração de um relatório técnico, enfocando os aspectos do
desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional no
exercício. Esse relatório visa a respaldar o Conselheiro relator na emissão do
parecer prévio, de sua responsabilidade.

Vale dizer que, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar n° 33, de
2616194, que trata da organização do Tribunal de Contas, entende-se que as
contas anuais consistem nos balanços gerais do Estado do exercício em
questão e nos balancetes mensais publicados pelo Estado, contendo a
execução orçamentária.

Trazendo nossa análise para a prestação de contas do exercício de 1996,
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levantamos os seguintes pontos de atenção:
a) O trabalho da Comissão de Acompanhamento da Execução

Orçamentária do Estado, constituída por técnicos do Tribunal de Contas,
ultrapassa os limites do exame "a posteriori" das contas remetidas pelo
Governador. Essa Comissão acompanha toda a execução orçamentária do
Estado, por meio dos registros do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG. Além disso, durante todo
o exercício de 1996, a Comissão solicitou informações aos diversos órgãos
das administrações direta e indireta do Estado, de modo a subsidiar o seu
trabalho. Assim, após a remessa ao Tribunal de Contas do Balanço Geral do
Estado, o trabalho da Comissão consiste em proceder à compatibilização do
que foi apurado durante o exercício de 1996 com os valores registrados nos
balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e nos demais demonstrativos
que compõem a prestação de contas governamental.

b) Em sua análise, o Tribunal de Contas aponta algumas irregularidades na
prestação de contas apresentada, como falhas na configuração de contas,
divergências de valores e distorção no resultado financeiro. Tais
irregularidades estão sintetizadas nas págs. 219 a 227 do relatório técnico da
referida Corte.

c) De acordo com o art. 52 da Lei Complementar n° 33. de 1993 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), foi aberta vista à Superintendência Central
de Contadoria Geral do Estado - SCCG -' para apresentação de
esclarecimentos e justificativas quanto aos questionamentos feitos ao longo
do relatório. Alguns pontos foram esclarecidos. Entretanto, a Contadoria
Geral enfatiza que a análise contábil realizada pela Comissão do Tribunal de
Contas segue uma linha de interpretação divergente da adotada pela SCCG,
o que requer maior nível de discussão técnica, conceitual e acadêmica.

d) O Tribunal de Contas determina que seja reestruturado o Sistema de
Controle Interno do Estado, de modo que sejam integrados todos os órgãos e
entidades da administração estadual, incluindo a Auditoria Geral do Estado,
visando ao aperfeiçoamento dos controles internos cujas finalidades são
enumeradas no art. 81 da Constituição do Estado, com destaque para o
inciso W. Esse inciso determina ser função do controle interno apoiar o
controle externo, garantindo, assim, os princípios constitucionais e a eficiente
gestão governamental. Nesse sentido, a Corte de Contas determinou que,
para os próximos exercícios financeiros, a prestação de contas do
Governador deverá conter o relatório do órgão responsável pelo controle
interno do Poder Executivo, que deverá manifestar-se preliminarmente. Tal
decisão está de acordo com o art. 51, § 30, da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas.

e) Em seu parecer favorável á aprovação das contas do Governador do



262
Estado, o Conselheiro relator do Tribunal de Contas tece as seguintes
considerações:

1 - as falhas nos procedimentos de natureza orçamentária, financeira,
contábil e patrimonial, detectadas na análise dos balanços, não
comprometeram o acompanhamento da execução orçamentária do Estado;

2 - as ressalvas consignadas, apontadas no relatório técnico, são, em sua
maioria, sanáveis;

3- não foram constatados prejuízos ao erário;
4 - os ordenadores de despesa, dirigentes de fundações, autarquias,

sociedades de economia mista e empresas públicas integrantes da estrutura
administrativa do Estado têm responsabilidade pelos atos e fatos pertinentes
ás suas gestões, que serão objeto de apreciação no momento próprio,
mediante análise de suas prestações de contas e julgamento pelo Tribunal.

Vale ressaltar o esforço despendido pelo Poder Executivo em melhorar
seus sistemas de controle, seja por meio da implantação e do
aperfeiçoamento do SIAFI-MG, sistema inforinatizado que integra toda a
administração financeira do Estado, seja por meio dos esclarecimentos que
não se escusa de prestar a esta Casa e ao Tribunal de Contas. Releva,
ainda, notar que o Estado conta, atualmente, com dois instrumentos de
planejamento de médio e longo prazos, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -,
que norteiam as políticas de investimento do Governo, permitindo à
população maior acompanhamento das ações governamentais.

Assim, corroboramos a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que,
após acurada e exaustiva análise prévia, emitiu parecer favorável à
aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Governador

do Estado referentes ao exercício de 1996, com a apresentação do seguinte
projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.502/97
Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais - referentes ao

exercício de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas

Gerais referentes ao exercício de 1996.
Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Mauri Torres - José

Braga.
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para
receber emendas, pelo prazo de dez dias.

PROJETO DE LEI N°1.500/97
Dá denominação ao anfiteatro do pavilhão anexo à Escola Estadual Padre

Pedro Paulo Pessoa, situado na cidade de Bom Jesus do Amparo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Ruth de Lima Freitas Mona o anfiteatro do

pavilhão anexo à Escola Estadual Padre Pedro Paulo Pessoa, situado na
cidade de Bom Jesus do Amparo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1997.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Ruth de Lima Freitas Motta nasceu em Caeté, em 31112152.

Era filha de Francisco Henrique de Freitas e Maria Expedita de Lima.
Integrante de família numerosa, viveu sua infância em Caeté. Estudou nas

Escolas Estaduais João Monlevade e José Brandão e, posteriormente,
cursou a faculdade de Letras, Português e Inglês, em Belo Horizonte.
Formou-se também em Pedagogia, pela Faculdade Dom Bosco, de São
João dei-Rei, e fez pós-graduação em Batatais, SP.

Participou ativamente da vida cultural e acadêmica de sua cidade,
prestando relevantes serviços às Escolas Estaduais Sebastião Ribeiro de
Brito, Bonsucesso e José Brandão.

Em Bom Jesus do Amparo lecionou na Escola Estadual Edmundo Pena de
1985 a 1996, quando foi designada Inspetora Escolar, cargo em que
permaneceu até dezembro de 1968, respondendo pela rede de ensino
estadual dos Municípios de Bom Jesus do Amparo e São Gonçalo do Rio
Abaixo.

Em 1991, assumiu a direção da Escola Estadual Edmundo Pena, em Bom
Jesus do Amparo, por designação do então Secretário de Estado da
Educação, Sr. Gamaliel Nerval. Antes de aposentar-se, a professora ainda
prestaria serviços junto à citada Secretaria, agora na cidade de Belo
Horizonte.

A Profa. Ruth de Lima Freitas Mona é um exemplo de perseverança,
competência, honestidade e compromisso na conduta dos interesses
comunitários e na defesa da grande causa a que se dedicou,
incondicionalmente: a melhoria das condições de ensino em nosso Estado.

Em 3110196, em uma viagem de Belo Horizonte a Bom Jesus do Amparo,
na BR-262, um trágico acidente tirou a vida da professora e de seu esposo,
Luiz Nepomuceno Mona, sobrevivendo-lhes as quatro filhas, Luthiene de
Freitas Mona, Luciana de Freitas Moifa, Ludimila de Freitas Mona e Luisa de
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Freitas Motta.

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

PROJETO DE LEI N°1.501/97
Dá denominação ao prédio anexo à Escola Estadual Padre Pedro Paulo

Pessoa, situado na cidade de Bom Jesus do Amparo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Maria Assunção Bicalho o prédio anexo á Escola

Estadual Padre Pedro Paulo Pessoa, situado na cidade de Bom Jesus do
Amparo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1997.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Estando em fase de conclusão o prédio anexo à Escola

Estadual Padre Pedro Paulo Pessoa, em Bom Jesus do Amparo, justo se faz
dar-lhe a denominação de Maria Assunção Bicalho.

Nascida naquela cidade, em 1518128, filha de Olegário Teixeira Dias e
Maria Ligória Bicalho, D. Miquinha, como era carinhosamente chamada por
todos, viveu 68 anos, falecendo em 1916197 e deixando grandes lições de
vida como filha, esposa e mãe.

Cidadã responsável, católica praticante, sempre valorizou a educação e,
com grande dificuldade, conseguiu formar duas filhas - Maria Rita Bicalho
Rocha e Rosa Lúcia Rocha MoDa -, no magistério, sendo ambas,
posteriormente, Diretoras da Escola Estadual Edmundo Pena.

Participou, ainda, de inúmeras peças teatrais no município e compôs
diversos poemas consagrados à Virgem Maria.

Justa se faz essa homenagem a quem tanto soube valorizar o ensino.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.503197
Declara de utilidade pública a Scuderie Detetive Le Cocq, 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 Scuderie Detetive Le Cocq,

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.
Saia das Reuniões, de novembro de 1997.
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Wanderley Ávila
Justificação: A Scuderie Detetive Le Cocq é instituição benemérita,

fundada em 2718165, tendo como objetivos o aperfeiçoamento das condições
morais, sociais, intelectuais e físicas de seus membros, num ambiente
familiar caracterizado pelo companheirismo, pela solidariedade, pela união,
pela assistência e, principalmente, pelo desejo de servir a comunidade.

Com o título de utilidade pública estadual, a entidade espera conseguir,
junto a órgãos do Estado, apoio às suas campanhas de assistência social.

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

PROJETO DE LEI N° 1.504197
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento

Comunitário de Araçai - ADCOM - Araçai, com sede no Município de Araçai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Desenvolvimento Comunitário de Araçaí - ADCOM - Araçai, com sede no
Município de Araçai.

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: A Associação do Desenvolvimento Comunitário de Araçai -

ADCOM - Araçai é uma entidade civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade de Araçaí, cujo objetivo é promover o
desenvolvimento da comunidade, por meio de obras, ações e serviços
sociais, realizados com recursos próprios ou obtidos por doações e
empréstimos e prestados sem distinção de nacionalidade, cor, religião, sexo
ou estado civil.

Seus estatutos estão registrados no Cartório do Registro de Títulos e
Documentos de Paraopeba, sob o n° 149, a fis. 102 do livro A-2, com data de
1911191. Conforme atesta a Juíza de Direito Substituta da-Comarca de
Paraopeba, Sra. Simone Lemos Botoni, a Associação está em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas finalidades
estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas idóneas, que não
auferem remuneração no exercício de seus cargos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.505197
Declara de utilidade pública a Fratemidade Espírita Paz e Renovação, com
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sede no Município de Ponte Nova.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Paz e

Renovação, com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a Fraternidade

Espírita Paz e Renovação tem diretoria composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteia
a declaração de sua utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°1.506/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Papagaio, com sede no Município de Papagaios.
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 Papagaio, com sede no Município de
Papagaios.

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.
Francisco Ramalflo
Justificação: A APAE de Papagaio é sociedade civil de caráter assistencial,

sem fins lucrativos, de duração ilimitada, que tem por objetivos prestar
serviços de assistência social, educação, habilitação e lazer ao excepcional,
visando ao seu bem-estar e à sua integração social; desenvolver a cultura
especializada e o treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da
educação para o excepcional; pleitear junto aos poderes públicos
competentes medidas normativas e administrativas para atender os
interesses do excepcional.

Evidencia-se, pelo exposto, o caráter de utilidade pública da entidade,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. A vista das aftas
finalidades a que se propõe este projeto de lei, espera-se a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.507197
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Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Aposentados do
BEMGE - ADJUBEMGE -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nacional dos

Aposentados do BEMGE - ADJUBEMGE -, 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, 20 de outubro de 1997.
Wilson Pires
Justificação: A Associação dos Aposentados do BEMGE - ADJUBEMGE -

foi fundada em 2516166, tendo como finalidade a congregação e a
solidariedade da classe, promovida por meio de estudos, coordenação,
defesa e representação legal dos associados, bem como o permanente
intercâmbio com os sindicatos de bancários, especialmente o de Belo
Horizonte, e com outras entidades congêneres.

A entidade não possui fins lucrativos, sendo sua diretoria não remunerada
e constituída por membros idôneos. A entidade já foi declarada de utilidade
pública municipal em 30112196.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para deliberação, nos
termos do art. 166, c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.508197
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e Vila São

Tomaz e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente do

Bairro e Vila São Tomaz e Adjacências, 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, 5 de novembro de 1997.	 -
João Batista de Oliveira
Justificação: A Associação Beneficente do Bairro e Vila São Tomaz e

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

A entidade preenche as condições legais para o seu funcionamento. Assim,
nada obstaculariza seu reconhecimento como de utilidade pública estadual.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.397197, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n° 12.596, de
3017197. (- À Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.)

N° 2.396197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão de titulo
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Ben Van Schaik. (-
A Comissão de Transportes.)

N° 2.399197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Conselho Diretor da UNA -
Ciências Gerenciais pela apresentação oficial do edifício sede da
Universidade, a realizar-se no dia 14111197.

N° 2.400197, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que envie projeto à
Assembléia Legislativa criando os cargos de intérprete e instrutor da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.401197, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a que envie
à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 6, que regulamenta a
aposentadoria dos juizes de paz. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.402197, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas à prestação de
informações sobre denúncias de torturas sofridas pelo Sr. Ari dos Anjos e
sobre as ameaças feitas pelo Delegado de Polícia de Coronel Fabriciano ao
Sr. Antônio Alex Ferreira. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.403197, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
encaminhados votos de solidariedade às viúvas dos Srs. Gildário Alves da
Silva e João Fagundes do Nascimento, policiais mortos durante a invasão do
presídio de Passos.

N° 2.404197, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado voto de solidariedade ao Sr. Maurício Ramos Tomaz por ter
sido perseguido e condenado pelo Juiz da Comarca de Guaxupé. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.405197, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas a que realize gestões
junto ao Presidente do Banco Central para resolver a situação econômica
dos produtores rurais que contraíram financiamento com a MinasCaixa por
meio do PROAGRO.

N° 2.406197, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Agricultura
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com vistas a que realizem gestões junto ao Presidente do Banco Central
para resolver a situação econômica dos produtores rurais que contraíram
financiamento com a MinasCaixa por meio do PROAGRO. (- Distribuídos à
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.407197, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas a que encaminhe à
Comissão relação dos municípios que receberam recursos do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: PRONAF -, contendo os
valores liberados e os agricultores beneficiados. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Agropecuária e Política Rural (6); da Comissão Especial para Proceder a
Estudos Que Criem Instrumentos Políticos Que Garantam ao Mutuário
Receber a Casa Própria Adquirida através de Financiamentos Feitos
Diretamente com as Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar
Sugestões Que Possibilitem ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos
de Fiscalização de Tais Financiamentos; e dos Deputados lbrahim Jacob,
Jorge Hannas, Gilmar Machado, Péricles Ferreira e Alberto Pinto Coelho e
outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Direitos e Garantias Fundamentais, de Educação, de Saúde e Ação Social e
de Defesa Social, e dos Deputados Paulo Schettino (2), José Militão (3),
Roberto Amaral, Toninho Zeitune, Marco Régis, Maria Olivia, Dimas
Rodrigues, Péricles Ferreira (2) e Wanderley Ávila (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores das galerias, trabalhadores do SINCAVIR, associados da
CONVALES, taxistas, "kombeiros", que também trabalham no interior do
nosso Estado, telespectadores que acompanham a nossa reunião, graças a
Deus vivemos num regime de democracia, no qual as pessoas estão, cada
vez mais, buscando defender os seus interesses. E justamente por isso que
hoje, nesta Assembléia, discutimos e vamos votar um projeto muito
polêmico. Claro que existem aqueles que estão a favor e aqueles que estão
contra tal projeto. Com certeza, o que move a polêmica é, acima de qualquer
coisa, o interesse econômico que está por trás de todo esse trabalho, de toda
essa discussão sobre o transporte alternativo, que esse projeto propõe seja
convertido em lei.

Quero deixar bem claro que esse projeto não cria absolutamente nada de
novo. Ele está apenas tentando regulamentar um trabalho que existe há
mais de 30 anos. Ele está apenas tentando tirar da clandestinidade aqueles
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que já exercem essa profissão. E, mais ainda, esse projeto não altera em
nada o trânsito e o transporte na região metropolitana. Isso não é decidido
pela Assembléia Legislativa, nem mesmo por esse projeto, mas pela
Assembléia Metropolitana. E parece-me que é isso que ainda não está bem
entendido por trabalhadores rodoviários que aqui estão participando de
maneira correta, tentando exercer a sua pressão, tentando também
conseguir que prevaleça o seu pensamento. Deixo bem claro que esse
projeto não alcança a região metropolitana. Por ser polêmico, ele tem grupos
a favor e grupos contra. Vamos dizer quem está a favor. Claro que estão a
favor os condutores autônomos dos pequenos veículos - táxis, bestas,
kombis, "vans" -, de modo geral, que tentam, nessa recessão brava que
vivemos, defender o seu ganha-pão, garantir o seu trabalho, sustentar com
dignidade a sua família, pagar as préstações do carro que a duras penas
compraram, transportar passageiros, exercer o sagrado direito de trabalhar.
Estão também a favor desse projeto os usuários que buscam um transporte
rápido, eficiente, que chega a qualquer hora e a qualquer lugar aonde for
chamado. Sabemos da importância do transporte de ônibus, mas os ônibus
não vão a determinados lugares em épocas de chuva, têm hora mamada
para sair, não pegam o passageiro na porta de sua casa para levá-lo ao seu
destino final. Os usuários têm demonstrado de maneira clara que preferem o
projeto alternativo dos carros pequenos. Quem está contra? As empresas de
ônibus, é óbvio, é claro, pois formam verdadeiros cartéis que não querem
reduzir minimamente os lucros e os ganhos no trabalho que desempenham.
Não querem absolutamente que outras pessoas que não tenham as mesmas
condições financeiras sejam também participantes do sagrado direito de
trabalhar, que sejam participantes do direito de transportar passageiros. O
interesse das empresas de ônibus é óbvio, é claríssimo: é o lucro, e nada
mais. Estão também contra alguns trabalhadores de empresas de ônibus do
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários - SINCAVIR. E quero crer
que esses do SINCAVIR estão na contramão da história, estão trabalhando
contra a sua categoria, estão trabalhando a favor do patrão. Eles são
empregados da empresa de ônibus e não percebem que têm
constantemente uma ameaça sobre a cabeça, o perigo do desemprego. Com
certeza esse medo do desemprego faz com que o SINCAVIR trabalhe contra
a sua categoria, em defesa do patrão. Não será o transporte alternativo que
vai acabar com o desemprego.

Sr. Presidente, por favor.
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência solicita às

galerias silêncio para permitir que a Deputada faça o seu pronunciamento.
Após o pronunciamento, respeitosamente, aceitaremos manifestações.

A Deputada Maria José Haueisen - Acredito que em primeiro lugar está a
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falta de conhecimento do que o projeto propõe. Em segundo lugar, o medo
faz com que o SINCAVIR se coloque a favor do patrão.

Quero deixar bem claro que não será a proibição do transporte alternativo
que vai garantir o emprego de ninguém. Amanhã, muitos desses que hoje
defendem o patrão podem estar no olho da rua. E, se eles tiverem garantida
a lei do transporte alternativo, poderão pegar o seu carro, comprado a duras
penas, e trabalhar no transporte alternativo.

Mais ainda, é preciso que defendamos a liberdade de buscar o transporte
que nos interessa, o trabalho que nos interessa e não sermos eternamente
chantagiados pelos patrões, que querem o lucro a qualquer custo.

E, mais ainda, contra esse projeto está o Governador Eduardo Azeredo. E
é isso que me assusta. Um Governador de Estado deveria manter sua
posição de Governador e não se rebaixar a lobista de empresa, dizendo que
é contra o projeto, porque fez uma consulta ao DER-MG, e este alega que o
projeto não é viável. Isso não é verdade. Tivemos aqui um debate e nesse
debate estava um representante do DER-MG, que não apresentou nenhum
projeto e nenhum estudo. E pura enganação para esconder interesses
escusos do Governador. O ano que vem será um ano eleitoral, e os taxistas,
pobres condutores autônomos, não têm condições de financiar eleição de
Governador, mas as empresas de ônibus têm essa possibilidade.
Lamentamos um fato como esse.

Dirijo-me agora ao Srs. Deputados. O problema está nas nossas mãos.
Fomos eleitos para defender o interesse do povo e para falar em nome da
classe, que está precisando da nossa voz e da nossa ação. Meus senhores,
não há neutralidade na vida, ninguém é indiferente a nada. Somos a favor ou
contra. Somos a favor dos cartéis das empresas? Somos a favor daqueles
que não querem que os despossuídos trabalhem, sejam independentes e
ganhem o seu dinheiro? Somos a favor dos cartéis que não respeitam os
pequenos? Ou somos a favor dos usuários, dos taxistas, que estão na dura
luta do dia-a-dia, defendendo o seu ganha-pão?

Srs. Deputados, está nas nossas mãos esse projeto. Está nas nossas mãos
a história deste Estado, que está sendo escrita por nós, pela qual somos
responsáveis.

Quero só lembrar um fato que me impressionou. Ouvi, numa visita que fiz
à Associação dos Catadores de Papéis, um deles, com a sua simplicidade,
dizer o seguinte: até há pouco tempo eles trabalhavam para os patrões e
chegavam a receber em troca, por esse trabalho, pinga. Viviam na miséria,
enquanto os patrões se enriqueciam. Com o trabalho deles, os patrões
trocavam de carro todo ano e compravam apartamentos. Mas, hoje, eles
estão conscientes do próprio valor e do próprio trabalho. Trabalham na
associação, catam e vendem papel e, com isso, já têm a casinha deles, já
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estão comprando geladeira e televisor.

Companheiros trabalhadores, estamos a favor de quem? Trabalhando para
quem, Srs. Deputados? A história nos acompanha. A vida é respondida a
cada momento. Estamos a favor dos cartéis ou dos trabalhadores, dos que
exercem pequenos cargos? Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tramita nesta

Casa o Projeto de Lei n° 1.452197, de iniciativa do Poder Executivo, que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais - Micro Gerais. O projeto estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário e creditício para as
empresas desse segmento.

Seus objetivos, de acordo com a mensagem enviada pelo Governador à
Assembléia, vêm ao encontro da realidade desses estabelecimentos e das
necessidades do Estado. As mudanças propostas no atual regime de
tributação dispensado às pequenas empresas visam, segundo o texto, à
formulação de uma política global que as fortaleça e, ao mesmo tempo,
amplie sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico mineiro.

Concordamos, em gênero e grau, com a tese. Todos sabemos que os
pequenos empreendimentos constituem a grande maioria das empresas
brasileiras, proporcionam emprego e renda a milhões de pessoas, têm lugar
importantíssimo em nossa cultura econômica, mas enfrentam grandes
dificuldades para se manterem no mercado. Portanto, nada mais oportuno do
que uma legislação que trate especificamente de seu funcionamento e que
contenha instrumentos para garantir sua sobrevivência.

Contudo, em nosso entendimento, o projeto apresenta um grande equívoco
no tratamento que dá à microempresa - aquela que, de acordo com a
proposição, tenha receita bruta anual de até R$60.000,00. Determina que
tais estabelecimentos sejam enquadrados na obrigatoriedade de emissão de
nota fiscal e de pagamento do ICMS, procedimentos dos quais estão hoje
isentos, de acordo com as normas em vigor.

O Decreto n° 36.104, de 2616196, que contém o regulamento do ICMS,
deixa clara essa discriminação. Nos termos do art. 30, 1, as microempresas -
aquelas com receita bruta anual de até 48.980 UFIRs - estão desobrigadas
tanto do recolhimento do imposto quanto, conseqüentemente, do
fornecimento de nota fiscal. Esse tratamento diferenciado nada mais é do
que o reconhecimento do Governo Federal de que as empresas desse porte
não têm condições de arcar com tais obrigações.

Portanto, a imposição desses ônus pelo projeto caracteriza um verdadeiro
retrocesso. Em vez de fortalecer a pequena iniciativa, proporcionando-lhe
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estímulo e mecanismos que favoreçam sua preservação, a proposta do
Executivo Estadual pode ter um efeito inverso: o de, simplesmente,
inviabilizá-la.

Os defensores das obrigações que se pretende impor ao segmento
poderiam argumentar que o valor do imposto a ser pago pelas
microempresas é muito pequeno: apenas R$25,00 por mês. Entretanto, o
que pode parecer pouco para uns na verdade é muito para outros.
Microempresário, de acordo com o projeto, é aquele que - repetimos -
obtenha uma receita bruta anual de até R$60.000,00, ou R$5.000,00 por
mês, ou, ainda, R$166,00 por dia. Descontadas as despesas com aquisição
de mercadorias e, quem sabe, com salários, aluguel, água, luz e outros
gastos, não sobra muita coisa.

Atentem os senhores para o fato de que esses cálculos foram feitos
levando-se em conta o rendimento máximo proposto para um
microempresário: R$60.000,00 por ano. Poderíamos tomar o caso de algum
que só obtenha, por exemplo, R$20.000,00 por ano, ou R$1.660,00 por mês,
ou R$55,00 por dia. Ora, convenhamos: é justo taxar um empreendimento
que resulte numa renda bruta diária de R$55,00?

Poderiam argumentar também os autores do projeto que os gastos com o
fornecimento de nota fiscal não representariam ônus significativo para o
microempresário. Outro engano. Façamos, novamente, alguns cálculos. Um
bloco de notas fiscais, por mais rude que seja, custa em tomo de R$20,00.
Trocando em miúdos: cada nota não fica por menos de R$0,40.

Imaginemos um pequeno comércio, um botequim de bairro, que atenda a
fregueses da vizinhança. Fregueses de balas, gomas de mascar, cigarro,
pacote de biscoito, cachaça, tira-gosto. Suponhamos que o proprietário tenha
que emitir uma nota fiscal para cada um desses produtos e que, no final do
dia, tenha preenchido 100 notas. A R$0,40 cada uma, são R$40,00. O que
vai sobrar para esse comerciante?

Pesquisas citadas pelo próprio Governo Estadual indicam que mais de
70% dos estabelecimentos situados nessa faixa de renda fecham as portas
antes de passar para o segundo ano de vida. Se o índice de insucesso já é
tão grande, imaginem o que pode acontecer diante da exigência de
pagamento do ICMS e de fornecimento do documento fiscal.

Fazemos um apelo aos nobres Deputados para que examinem o projeto
pensando na realidade da microempresa. Se queremos fortalecê-la e dar-lhe
condições de sobrevivência, como se pode depreender da mensagem do
Executivo enviada a esta Casa, devemos proporcionar-lhe incentivos e não
impor-lhe mais ónus e obrigações. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, profissionais da
imprensa, ocupo a tribuna nesta tarde para tecer alguns comentários sobre o
momento extremamente delicado que vivemos neste País. Os tucanos
lançam, em nível federal, mais um pacote sobre o povo. Em nível estadual,
lançam mais um pacote na área da educação. Esse é o motivo por que estou
aqui nesta tarde. O Governo Federal, por meio do Presidente Fernando
Henrique, segundo ele para manter a saúde financeira do Real e para
sustentar e manter a política especulativa dos Bancos, lança mais um pacote
em cima do povo brasileiro. O capital especulativo internacional, que
quebrou a Indonésia, que causou problemas no Sudeste Asiático, que
quebrou o México, lança agora sobre o povo brasileiro o seu ataque.

E o que faz o Governo Federal? Diante da ameaça da retirada desse
capital, com medo de os Bancos quebrarem e de os grandes grupos
perderem seu capital, lança sobre o povo brasileiro a conta desse capital
especulativo que, em apenas uma semana, retirou mais de
R$1.600.000.000,00 do País. E o que vemos? Vemos o Governo Federal
lançando o pacote. E o que vem a ser o pacote? Em primeiro lugar, vemos
que, mais uma vez, o Governo escolhe seu grande inimigo, jogando sobre as
costas do funcionalismo público todo o seu ódio, toda a sua ganância, para
que os servidores paguem novamente a conta da especulação financeira
internacional e, em especial, dos banqueiros nacionais. O Governo reduz em
15% os gastos com a máquina administrativa, penalizando, ainda mais, os
servidores, que são o elemento central da manutenção do desenvolvimento
em qualquer país. Mas o Governo Federal quer desmontar essa máquina,
propondo a demissão de 33 mil funcionários não estáveis, sendo que já
demitiu mais de 50 mil. Pergunto: o que mudou com essas demissões? Elas
resolveram o problema? Não. Hoje ele demite 33 mil. Amanhã serão mais 20
mil, mais 40 mil. Porém, esse não é o problema. O problema são os juros
altos, que fazem com que a população não consiga mais comprar bens
financiados, ficando inadimplente e com o nome no SPC, pois não tem como
pagar essas altas taxas de juros. Esse é o problema que o Governo não quer
resolver, pois assim tiraria dinheiro dos banqueiros. Por issor ele ataca os
servidores. Além disso tudo, o Governo suspende o reajuste dos salários dos
servidores no próximo ano. Os servidores, que já estão sem reajuste há três
anos, terão que agüentar mais um ano, para sustentar, mais uma vez, os
grandes Bancos e o capital especulativo internacional. A única atitude que
podemos tomar é protestar, já que não podemos mais continuar assistindo
aos tucanos atacarem o funcionalismo público como vêm fazendo, sem
podermos apresentar nenhum processo de reação. O Governo propõe mais
medidas contra o servidor, como acabar com a aposentadoria proporcional e
cortar 40% daqueles que têm fundo de garantia. Além disso, ele propõe, no
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seu texto, que o máximo a ser gasto pelos servidores com um plano de
saúde é R$24,00 por pessoa. Essa é uma demonstração de que ele não
prestigia esse setor, querendo desmontar o funcionalismo, pois, assim,
possibilita a continuação da sonegação, que é grande em todos os lugares.
Em Minas Gerais, o Governo diz que não tem dinheiro, mas as balanças de
fiscalização estão fechadas, possibilitando a sonegação e o escoamento dos
nossos bens para outros Estados. Queremos exigir essa fiscalização do
Governo.

Em segundo lugar, temos urna questão que diz respeito a Estados e
municípios. O Governo está querendo acelerar o processo de
endividamento, propondo que se apressem as assinaturas dos contratos.
Para Minas Gerais, isso vai significar mais R$70.000.000,00, que teremos
que pagar. Mais uma vez, vamos penalizar o povo mineiro, aumentando e
aprofundando o problema do desemprego. Vocês estão aqui para resolver a
sua situação, preocupando-se parcialmente com o projeto, entretanto, se não
enfrentarem o projeto global, muitos não terão dinheiro para sequer comprar
as "kombis", pois estarão desempregados, com seus nomes no SPC,
completamente endividados. Esse é o grande debate que precisamos fazer
hoje neste País e neste Estado. É exatamente o que queremos: discutir essa
questão, pois, se não enfrentarmos o problema do endividamento e do
desmonte da máquina pública, não teremos condições de resolver nossos
problemas e estaremos, cada vez mais, nos enterrando. Assim, teremos os
trabalhadores brigando entre si pelo pequeno espaço do mercado, enquanto
os patrões levam o nosso dinheiro, que eles ganham com o nosso trabalho.

Em terceiro lugar, com relação às negociações da divida, o Governo
estabelece um limite de R$900.000.000,00 de operações diárias de
antecipação de receitas orçamentárias. Isso vai fazer com que a Prefeitura
de Belo Horizonte tenha muitos problemas, porque ela faz operações no
valor de R$62.000.000,00 por ano de antecipação de receita. No próximo
ano ela vai poder realizar apenas R$30.000.000,00, o que vai fazer com que
tenha de cortar uma série de benefícios aqui no município. Isso vai afetar
todos aqueles que moram em Belo Horizonte. Quanto aos que aqui não
moram, o Governo vai mexer também na sua antecipação de receita, e isso
vai gerar uma série de problemas.

Para finalizar, gostaria de abordar uma outra questão: o Governo diz que
só renegocia as dívidas se os Estados demitirem pessoal e privatizarem
estatais. É por isso que o Governo já começa a falar que vai vender a
CEMIG, só que ele mesmo criou um problema porque, na medida em que
ele estabelece o sistema do sócio prioritário, já depreciou o valor da
empresa, porque já vendeu 33% do capital votante, e o sócio minoritário que
está lá precisa comprar apenas 10% das ações para se tomar majoritário.
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Portanto, não vai haver ágio nenhum, vamos ter perdas, depreciação de um
patrimônio importante construído por todos nós. Queremos, então, deixar
registrado o nosso protesto.

O segundo grande pacote que vem sobre a nossa cabeça está na área da
educação. Os pacotes que estão vindo alteram o ensino de 2 0 grau. Vamos
ter uma série de problemas, porque os alunos que vão ter as suas escolas
fechadas nos bairros, vindo para o centro, vão ter de deixar as escolas
porque não vão ter dinheiro para o ônibus. Os municípios do interior também
vão ter problemas, porque as Prefeituras não vão ter dinheiro para pagar o
transporte. Estou vendo que estão aqui várias pessoas que trabalham com
"vans" e "kombis". Os municípios vão começar a diminuir, com esse pacote
do Governo, o contrato que fazem com muitos para transportar alunos da
zona rural, e, então, vocês vão sentir o peso do desemprego. E para isso que
queremos chamar a atenção aqui, precisamos discutir isso, porque o Estado
precisa continuar assegurando condições, a fim de que as pessoas
continuem trabalhando, mas vocês só vão conseguir continuar trabalhando
se mexermos nesse pacote. Se o pacote ficar do jeito que está, não teremos
condições, os municípios vão ter de fechar e não terão condições de fazer
esse processo. Por isso queremos conclamar os Deputados e Deputadas a
fim de que possamos discutir essa questão, porque são vários os municípios
que estão com problema. Se não interferirmos nessa questão das escolas,
no início do ano teremos problemas graves, muitos problemas, vamos jogar
os Prefeitos no endividamento. Em três, quatro anos estarão todos
quebrados, e, além disso, teremos queda na qualidade do ensino.
Precisamos discutir isso com seriedade.

Faço um apelo ao Deputado Romeu Queiroz para que possamos discutir,
Deputado, com o Secretário João Batista dos Mares Guia o projeto do
Deputado Anderson Adauto, que já está tramitando na Casa, estabelecendo
a questão do Fundo, estabelecendo a sua regulamentação e, acima de tudo,
as modificações que precisamos assegurar no processo das escolas, porque,
caso contrário, vamos ter muitos problemas no inicio do ano. Eu sei do seu
esforço, quando V. Exa. convidou para o fórum. Este foi realizado nesta
Casa, só que muito do que saiu dele não está sendo cumprido. Os Prefeitos
estão sendo obrigados a aceitar de qualquer jeito o processo. Entendemos
que isso é preciso alterar.

Para encerrar, como disse aqui a Deputada Maria José Haueisen, nesse
momento não há como ficarmos no meio, é preciso ter posições. Temos
posições, e sou um Deputado que nunca ficou sem manifestar posição. O
meu voto vai ser junto á Bancada do PT Não tenho medo e nunca tive de
votar e de assumir o meu voto. Se acerto ou se erro, depois vou ser
responsabilizado, e quem vota tem que cobrar.
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Gostaria de colocar que é o povo que paga o meu salário, e paga bem. E

exatamente por isso que voto com muita tranqüilidade, porque, se votar
equivocado, cabe ao mesmo povo que votou em mim não votar mais. Não
tenho medo de assumir essa posição. Acima de tudo, nunca tive medo nesta
Casa. Vou estar na luta, sim. Em Uberlândia, os meus companheiros
rodoviários sabem do meu posicionamento e é por isso que não tenho medo.
Agradeço imensamente todas as manifestações e as respeito.

Gostaria, também, de dizer que estou e sempre estive na minha cidade
aberto ao diálogo. Fizemos o debate e, ao mesmo tempo, a avaliação. Se
acharem que estou equivocado, escolham outras pessoas para representá-
las, mas, enquanto estiver aqui e com os votos que recebi no Triângulo
Mineiro, voto com a consciência tranqüila um projeto claro, transparente e
discutido, da Deputada Maria José Haueisen, sem medo do "lobby° dos
transportes, porque nunca precisei do dinheiro dos empresários para vir para
esta Casa. O meu voto é dos trabalhadores e é com ele que volto para cá.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helêniõ - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, profissionais da imprensa, vamos abordar três
assuntos. O primeiro deles é um breve comentário sobre esse pacote que
caiu, mais uma vez, na cabeça dos trabalhadores brasileiros. É um número
cabalístico novamente representado. São 51 medidas que o Governo tomou;
algumas medidas provisórias, outras por decreto. O que queremos saber no
final é exatamente quem perde e quem ganha. Quem ganha? O FMI, o
mercado internacional, os banqueiros, as financeiras. Quem perde? Os
trabalhadores, as pequenas empresas, os pagadores de impostos. Isso vai
trazer recessão profunda. Algumas medidas precisavam ser tomadas e até
parabenizamos o Governo pela coragem. Ele teve mais coragem do que o
Governo de 1986, que adiou as decisões para ganhar as Prefeituras, os
Estados. Agora, 11 meses antes das eleições, o Governo toma medidas
corajosas, mas era preciso mais do que isso. Era preciso penalizar, no caso,
as grandes fortunas, que não foram taxadas mais uma vez. Os banqueiros,
mais uma vez, estão salvos. Não há combate nenhum contra o contrabando,
principalmente com relação ao de pedras preciosas, que será objeto de uma
CPI aqui na Assembléia. O sonegador continua impune.

Não estimulam o pagamento de tributos do mercado informal. Não podem
participar da economia aqueles que querem entrar no mercado. Vamos ter
também uma grande recessão. Deve acontecer o que disse um economista:
a estagflação, que é a correção da inflação sem crescimento. Isso traz um
risco muito grande. Pode acontecer o que ocorreu em Portugal, que manteve
um processo de controle inflacionário, mas é um dos países mais atrasados
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da Europa. Queremos que haja novas intervenções para que não se exclua a
sociedade, principalmente aqueles que não têm acesso ao mercado de
trabalho e a uma escola de qualidade.

E preciso dizer: agradou, sim, às bolsas de valores, ao FMI, aos
americanos, ao sistema financeiro, mas o PIB vai cair de 4,5% para 2%. Isso
representa arrocho fiscal, ajuste em conta pública, desaceleração da
economia, menos liqüidez no mercado gerando menos crédito, menos
atividade comercial e industrial, ameaça a emprego, atraso de salários de
servidores. O que representa para a economia esses 33 mil demitidos? Zero.
Está lá. Qual o impacto? Concedo um aparte ao nobre Deputado Geraldo
Nascimento.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - V. Exa. está de parabéns
por seu discurso, com relação ao grande pacote, que vem penalizar toda a
classe média brasileira e também a classe dos trabalhadores. As medidas do
Presidente da República vêm de encontro à salvação da moeda nacional, o
Real.

Vimos, num passado recente, o Governo salvar vários Bancos no Brasil.
Gostaríamos novamente de ressaltar que esse Governo sempre esteve do
lado dos grandes, promovendo as privatizações, sobretudo das grandes
empresas estratégicas da economia nacional. Reconhecemos que o
momento é extremamente grave para a nossa economia. Mas
reconhecemos também que o Sr. Fernando Henrique Cardoso teve tempo
suficiente para tomar todas as medidas necessárias para salvar a moeda
brasileira, o Real. Ainda há tempo, e ele sabe que a Oposição nunca esteve
favorável a essa questão, sobretudo com relação às privatizações das
empresas estratégicas. Lamentamos, porque vemos que há teimosia no que
diz respeito às privatizações.

O pacotão atinge em cheio toda a economia, principalmente os
assalariados e a classe média. Há risco até mesmo de se privatizarem o
sistema de ensino e as universidades federais. Muito obrigado, Deputado. V.
Exa. está de parabéns.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço ao Deputado Geraldo Nascimento,
lembrando que algumas medidas podem ainda ser alteradas pelo Congresso.

Quando se fala em penalizar o assalariado por um adicional de 10% no
imposto de renda, isso já em 1998, ano-base 98, que será feito em 1999,
mas vai se descontar já a partir de janeiro na fonte. Quem tem alíquota de
15% terá 16,5%; 25% vai para 27,5%, e o desconto máximo, o limite de
deduções não vai ultrapassar 20%. Também um aumento nos combustíveis,
no gás de cozinha e na gasolina poderá trazer, em efeito cascata, aumento
nos preços de alimentos, apesar de os salários estarem absolutamente
congelados em 1998. Portanto, queremos chamar a atenção deste Governo
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para, além disso, procurar combater a corrupção. A corrupção do INSS levou
R$600.000.000,00. As emendas do orçamento, com suas obras fictícias,
obras fantasmas, levaram mais um tanto. E necessário um combate
imediatamente, a fim de que haja credibilidade no Congresso e no Governo
que aí está.

Vamos passar rapidamente pela questão da CEMIG, porque já se fala
agora em privatizar. Quando houve a venda dos 33% de ações ordinárias,
que representavam 14% do seu capital, nós afirmávamos que aquela era
uma privatização disfarçada. Se tivessem assumido, àquela época talvez a
privatização fosse mais negócio. Agora, quem está lá dentro, a empresa
norte-americana Southem Company, vai poder adquirir o controle acionário
com muito pouco. É isso que combatíamos. Agora vamos ficar atentos,
porque mais uma vez o Governo mineiro vai perder.

Tenho um requerimento aqui, para o qual chamo a atenção da imprensa. E
uma questão sigilosa que chegou ao nosso gabinete. Vamos chamar à Casa
autoridades do Governo para esclarecer uma licitação na área de segurança
pública de Minas Gerais. E sobre um sistema de rádio-comunicação. Estão
participando da licitação uma empresa francesa e duas norte-americanas.
Houve uma denúncia de que o governo norte-americano, por meio do seu
Embaixador, está pressionando o Governador Eduardo Azeredo para anular
essa licitação, que teria uma diferença de US$5.000.000,00. Nesse
requerimento clamamos as empresas que participaram da licitação,
representantes da Embaixada dos Estados Unidos, da Matra, da Motorola e
da Ericson. Só a diferença de propostas seria de US$5.000.000,00, o que
estaria sendo denunciado por uma empresa que participou e perdeu.
Estamos querendo saber se o Governo mineiro está sendo pressionado, da
mesma forma como Femando Henrique Cardoso foi pelos americanos no
Projeto SIVAM. Queremos saber se o Governador Eduardo Azeredo está
aceitando esse tipo de pressão, e conhecer mais essa licitação que fala
sobre sistema de comunicação de rádio para Minas Gerais.

Por último, o projeto da Deputada Maria José Haueisen. Temos mais 4
minutos. Da Deputada Maria José, o Projeto n° 1.324, que institui o
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em veículos de pequeno
porte. Primeira questão: se é transporte intermunicipal, é competência da
Assembléia Legislativa, porque não podemos legislar sobre transporte
urbano, isso não é competência da Assembléia. Aí vem a primeira pergunta:
o que o táxi de Belo Horizonte tem a ver com esse projeto? Nada. (-
Palmas.) Segunda questão: quem conhece o interior, quem conhece as
agruras, as dificuldades de transporte no interior, quem conhece o "lobby
dessas empresas de transporte sabe que esse projeto tem que ser aprovado
nesta Casa. (- Palmas.) Fico com dó daqueles que são manipulados pelos
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empresários, para vir aqui, a troco de um lanche, a fim de fazer uma defesa,
e amanhã podem estar nas ruas, amanhã podem ser demitidos por
empresários cada vez mais ávidos por lucros, cada vez mais ambiciosos,
que não querem atender de fato ao interesse daqueles que estão sofrendo
no interior.

E preciso liberdade, é preciso democracia, é preciso acabar com esses
"lobbies" de uma vez neste Pais. Fui autor de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito aqui nesta Casa que apurou irregularidades no sistema de
transporte intermunicipal. Na época, 150 empresas de transporte estavam
irregulares e tinham recebido concessão do então Governador Newton
Cardoso, sem licitação, sem obedecer ao edital de concorrência, sem nada.
E era uma concessão por 10 anos. Tentamos anular isso aqui, por meio de
um projeto de resolução. Houve o "lobby" dessas empresas, que aqui
vieram, pressionaram, jogaram pesado, e o nosso projeto foi derrotado.
Agora querem repetir a dose. Uma coisa é ficar a serviço de grandes grupos.
Outra coisa é ficar a serviço de trabalhadores, de pessoas que não vão te
comprar. Eu, realmente, estou com o Deputado Gilmar Machado. Temos
posição definida em favor do oprimido, do excluído, do marginalizado, não
estamos a favor de "lobby". Fico com dó dessas pessoas que vieram aqui
manipuladas por empresários. Vamos votar a favor do Projeto n° 1.324.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
• Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, galerias, meus senhores e minhas senhoras, desde que
chegamos a esta Casa, procurei pautar minha conduta com ética e decência,
correspondendo, na medida do possível, às minhas obrigações como
Deputado. Também sempre respeitei o Governo do Estado, mantendo-me
sempre no direito a meu ponto de vista e a meu modo próprio de entender as
coisas. Sempre vi no Governador Eduardo Azeredo urna pessoa séria e bem
intencionada para com o povo mineiro. No entanto, há um procedimento do
Governador que nos tem trazido preocupações, expondo-nos a
questionamentos em nossas bases.

Há um ano, o Sr. Governador empenhou sua palavra para conosco,
garantindo-nos que poderíamos assumir determinados compromissos em
seu nome. Trata-se da destinação de verbas para algumas Prefeituras e
entidades de nossa região. Com o aval do Governador, fizemos os
compromissos, deixando na expectativa as Prefeituras e entidades a serem
contempladas com o que fora prometido. Sem desconsiderar a seriedade e o
empenho da palavra do Governador, temos a lamentar que, até agora, tais
Prefeituras e entidades continuam de pires vazios nas mãos. E nós,
lamentavelmente, continuamos a ser cobrados pela ausência de uma ação
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que tem dependido de uma posição direta do Governador.
O meu lamento se dá não somente pelo fato de o Governador ter-nos

deixado em situação delicada diante de pessoas e instituições tão sérias; o
desagradável, também, é que há outros com os quais o Governo fez
compromissos semelhantes, e estão sendo agraciados com as verbas que
lhes foram prometidas para repasse às instituições indicadas. Vejo na
posição do Governo, o uso de dois pesos e duas medidas, o que certamente
não serve de parâmetro para a prática da justiça e não condiz com a imagem
que sempre tivemos do Governador Eduardo Azeredo.

Gostaria que o líder do Governo nesta Casa transmitisse ao Governador a
nossa preocupação e o nosso lamento. Em respeito ao Governador, jamais
disse às lideranças dessas instituições que o Governo não vem cumprindo a
palavra empenhada, não vem assumindo o compromisso por ele contraído
junto a nós. Sempre tenho me posicionado de forma a pedir-lhes paciência e
que aguardem, que as verbas irão sair; todavia, esse meu discurso vem se
esticando demais, caindo numa monotonia que não agrada a ninguém.

Não vejo outra maneira de o Governador e eu respondermos em melhor
tom, a não ser cumprindo o que, na verdade, prometemos. O Governador
tem essa dívida para com tais entidades e Prefeituras, e não pode passar
como caloteiro diante de pessoas tão sérias e idôneas, como aquelas com as
quais temos nos relacionado. A bem da verdade, temos tido tanta convicção
de que o Govemador não dará o calote em nossa gente, pois temos
anunciado aos Prefeitos e Presidentes de entidades que tais verbas estão
tardando, mas não hão de faltar.

Assim, Sr. Líder do Governo, queira levar o nosso protesto ao Sr.
Governador, e afirmar-lhe que o nosso povo o tem em alta conta, admitindo-
o como homem que cumpre os seus compromissos, e que honra a sua
palavra. E nós esperamos que, com relação à questão que ora trazemos à
tona, a teoria se transforme em prática com certa brevidade, e que a
verdade prevaleça. Ademais, não vim para esta Casa sob os auspícios do
poder econômico nem o coloco em primeiro plano no meu desempenho na
vida pública, mas, por outro lado, não posso calar-me diante desta situação
que soa como descaso pela palavra empenhada e que cheira a falta de
seriedade na condução e distribuição das verbas sociais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, desta Casa que representa o poder democrático da
palavra máxima do Estado da Inconfidência, Exmos. Srs. Deputados,
jornalistas, meus senhores e minhas senhoras que compõem a galeria da
Assembléia Legislativa, parabéns. Parabéns pela mobilização, parabéns por
ouvirem nesta Casa, onde o dever maior é o da exposição das idéias, porque
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essa é a vocação dada por Deus e pelo povo, que conhece os princípios
básicos do Poder Legislativo.

Como percebeu V. Exa., far-lhe-ei uma pergunta, que quero deixar para o
final. Vede o que está em discussão. Na verdade, no espaço do Pequeno
Expediente, está o projeto da companheira trabalhista, de saudações
trabalhistas, Maria José Haueisen. Gente, haja respeito para com ela. Ela
tem o direito de pensar. Mas uma coisa é certa: o Estado de Minas Gerais
orgulha-se de ter no parlamento desta Casa uma mulher, uma Deputada
brilhante, honesta, íntegra, de caráter, exemplo para todos nós.

O projeto que ela expõe, na verdade, causou-me admiração à primeira
vista, e continuei a aprofundar-me em suas idéias capitalistas modernas.
Tenho a dizer, Maria José, que o trabalhismo também é do capitalismo
moderno. Mas por que chamei a Deputada de capitalista moderna? Porque,
na realidade, senhores, respeito a condição em que ela se encontra, como
autora de um projeto desses, sendo ela antes de tudo uma trabalhista do PT,
e eu, com muito orgulho, do PDT, conhecendo o programa e a filosofia de
meu partido, que defende o trabalhador, o trabalhador tão aviltado no Brasil.
Quando era Vereador em Belo Horizonte, tive a oportunidade de debater um
projeto que mexeu com o SETRANSP. E provado está, pois o "Minas
Gerais" publicou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, emitido por
Maurício Aleixo, filho de Pedro Aleixo, que o lucro dos donos das empresas
de ônibus, não do trabalhador, miserável trabalhador, era de
US$12.400.000,00 só com o vale-transporte, naquela época. São mais de 5
milhões de pessoas que se utilizam dessa modalidade de pagamento
adiantado da passagem. Provado ficou, naquela época, que se se pagasse
ao motorista um salário de Primeiro Mundo, de US$3.200,00, jogar-se-ia a
riqueza na mão do povo. Se um trocador ganhasse um salário de Primeiro
Mundo, ou seja, US$2.800,00, ainda assim o lucro seria monstruoso. O
Brasil é um país de cartéis, onde a curva dos proprietários das grandes
empresas que detêm os monopólios do pequeno trabalhador é violenta.
Esses apartamentos que estão sendo vendidos, próximos á Assembléia, por
US$1.000.000,00, podemos contar nos dedos os americanos que podem
comprá-los, porque lá a distribuição de renda é mais equânime.

As empresas de ônibus, senhores, na época, formaram um "lobby" violento
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Deus sabe com que tristeza para
qualquer parlamentar sério. Na época, comparando o transporte coletivo
daqui com o do Rio, perguntaram ao Secretário César Colagrossi se não
havia problema com o transporte coletivo do Rio, e ele respondeu: o
transporte coletivo do Rio tem mais dinheiro que o Estado do Rio de Janeiro.
Assim também é no que trata dos ônibus intermunicipais e interestaduais.
Vocês sabiam que o monopólio das empresas de ônibus forma o maior cartel
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de transporte coletivo da América Latina? Vocês sabem qual é o lucro, com
todo o respeito, de um proprietário da Viação Itapemirim ou da Gontijo?
Vocês sabiam que os passageiros, no Brasil, são obrigados a estar em
ônibus apertados, uns encostados aos outros? Isso é verdade, e a verdade é
imbatível. Vocês sabiam que a força do capitalismo é a competição livre, a
livre iniciativa? Quem dera tivéssemos isso. As vezes os ônibus de turismo
cobram mais barato e oferecem melhor serviço. Por quê? Por quê?

Porque as empresas querem tudo na sua ganância, cega pela idolatria
desta Nação. O apóstolo São Paulo considera-a igual à avareza, e ela deixa
o nosso povo sofrer. Não, senhores, esse projeto precisa ser discutido mais
profundamente. Ele abre uma brecha, ele fura um bloqueio. É uma
oportunidade para que se monte um transporte, também, para que qualquer
pessoa possa competir, quem sabe, com o ônibus. Esse projeto está vindo
em 1 0 turno, vai ter 20 turno, pode haver emendas, pode haver substitutivos.
Quero terminar com uma pergunta: vocês perceberam?
Vocês perceberam? Vocês perceberam então que até homens agora se

levantam para defender os seus interesses. Evidentemente, esta é uma
Casa política, é interesse do nobre Deputado participar. Alguém que defende
o interesse. Mas eu digo uma coisa: neste País, tudo é vil; aliás, o principal é
vil, e tudo é muito caro. E caríssimo o aluguel, o eletrodoméstico, o
transporte; tudo é muito ruim, tudo é caro; o barato é o homem, é o
trabalhador. No momento em que houver mais livre iniciativa e oportunidade
para todos nesta Nação, em que se quebrar o monopólio dos cartéis nesta
Nação, cujos interesses às vezes fazem com que os interesses políticos
sejam bloqueados; quando este Pais for um país realmente capitalista,
moderno ou até cooperativista, alteremos condições. E agora falo como um
antropólogo em ser uma nação de Primeiro Mundo.

O Deputado Antônio Júlio (Em aparte)* - Estou aqui ouvindo atentamente
as palavras do Deputado. Há urna preocupação muito grande de todos nós.
Estamos vendo aqui duas facções: uma que nós até estranhamos, a dos
trabalhadores, fazendo "lobby" dos empresários, da máfia do transporte.
Então, assustamo-nos com isso. Esse trabalhador que está aqui gritando...

- Manifestações nas galerias comprometem a fala do Deputado.
O Deputado Antônio Júlio - Todos sabem que o transporte de Minas

Gerais é o mais caro do mundo.
O Deputado Raul Lima Neto - Ouçam o que está dizendo o Deputado,

gente. E verdade, o transporte de Minas Gerais é o mais caro do mundo.
O Deputado Antônio Júlio (Em aparte)* - O transporte coletivo de Minas

Gerais poderia pagar a esses trabalhadores para que eles não ficassem aqui
reclamando, enquanto o empresário do transporte coletivo está ficando rico.

0 Deputado Raul Lima Neto - Mas, colega, às vezes o pobre do
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trabalhador é iludida pelo patrão, que o engana. Este País, como V. Exa.,
começou a se despertar para a importância da palavra; por isso temos uma
mudança.

O Deputado Antônio Júlio (Em aparte)* - Mas eu queria aproveitar este
momento e conclamar esta Assembléia para discutirmos o problema do
transporte coletivo em nosso Estado. Vamos abrir a caixa-preta do DER-MG.
Vamos ver o que está se passando no SETRANSP, pois, desde o dia em que
esse projeto começou a tramitar nesta Casa, eles iniciaram propaganda na
televisão e mandaram esse pessoal fazer "lobby" aqui dentro.

O Deputado Raul Lima Neto - Quando esta matéria foi tratada na Câmara
Municipal, o comportamento de alguns Vereadores foi vergonhoso. Esses
colegas desonraram o Poder Legislativo à época.

O Deputado Antônio Júlio (Em aparte)* - Isso está mostrando, Srs.
Deputados, que a ganância desse pessoal do transporte coletivo é muito
grande. Eles estão preocupados com um pingo d'água. Eu disse para a
Deputada Maria José Haueisen que este é um momento importante e
histórico para Minas Gerais, porque, hoje, estamos levantando o problema
do transporte coletivo em nosso Estado. Vamos ter de ir a fundo e aprovar
esse projeto, mas precisamos ver também o que se passa no DER-MG,
vamos ver por que uma passagem de Belo Horizonte para João Pinheiro,
que está 200km antes de Brasília, custa 30% mais caro. Isso precisamos
discutir.

O Deputado Raul Lima Neto - E com ônibus péssimos e salários
miseráveis para os trabalhadores.

O Deputado Antônio Júlio (Em aparte)* - Estamos preocupados com os
interesses dos trabalhadores e do povo mineiro. Por isso, está de parabéns o
seu pronunciamento, está de parabéns a Assembléia, que precisa, a partir de
hoje, fazer um levantamento sobre o SETRANSP e sobre o DER-MG.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, eu me sinto, neste momento,
juntamente com V. Exas., honrado por fazer parte desta Casa Legislativa.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como o debate aflora naturalmente
e se percebem as vocações políticas em prol do povo. As reivindicações do
nosso companheiro, Deputado Antônio Júlio, foram as legitimas
reivindicações de um homem vocacionado para a política. Nossos interesses
não podem estar vestidos, engessados por uma armadura que nos prende e
não nos deixa livres para pensar como são os interesses dos empresários,
porque já estamos acostumados a ver que os interesses políticos genuínos
esbarram em interesses de empresários e "lobbies". Mas esta Casa é
constituída de parlamentares sérios, que querem pensar e querem o bem
para o nosso povo. Por isso, debatemos e consideramos esse projeto muito
importante, para que se fure esse bloqueio, que é o cartel do transporte
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coletivo, que tem tentáculos aqui também.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marco Régis - Queremos encaminhar favoravelmente o

Projeto de Lei n° 1.324197, por algumas razões. Primeiramente, porque
entendemos que não podemos permanecer inertes diante de métodos
cartelistas neste País. E eu dou um exemplo: fomos Prefeito de uma cidade
do Sul de Minas, onde uma empresa de transportes, especificamente a
Viação Santa Cruz, com sede na cidade paulista de Mogi Mirim,
praticamente domina o transporte coletivo regional. E lutamos, durante os
nossos quatro anos de mandato de Prefeito, a fim de que uma outra empresa
de transporte coletivo interestadual pudesse servir a nossa cidade. A Viação
Nasser, que serve a algumas cidades da região, especificamente no caso,
possui uma linha coletiva que vai da cidade de Monte Belo, que dista 20km
de Muzambinho, à cidade de São Paulo, e essa linha tem grande
importância, pois traz usuários da Capital paulista para o Sul de Minas,
principalmente para a nossa cidade de Muzambinho. E essa Viação Nasser
não conseguiu, até hoje, debalde todos os nossos esforços como Prefeito, os
esforços da Câmara de Vereadores, do Prefeito que nos sucedeu, da
Câmara de Vereadores passada e de toda a população daquela cidade, uma
autorização do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER -
para que pudesse, pelo menos, entrar num trecho da cidade para deixar os
passageiros que são praticamente despejados no ermo, no escuro da rodovia
BR-491. Talvez isso seja expressão de que lobo não come lobo. Uma
empresa, realmente, não consegue comer outra empresa e quem paga o
pato é o usuário, é o povo. Aqui estamos para defender o povo e, nesse
sentido, defendemos a abertura do transporte coletivo, principalmente,
porque esta Assembléia já deu uma prova de que é capaz de fazê-lo,
recentemente, autorizando o transporte em mototáxi. Este sim, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, um transporte até perigoso que aprovamos, e
nós, como profissionais da área de saúde, especificamente como médicos,
na época deixamos passar batido esse projeto de lei do nosso brilhante
colega Deputado Gil Pereira. Na verdade, é um transporte perigoso o
transporte de moto. Acho que se já aprovamos até o transporte de mototáxi,
se entendemos que há cartelização de transporte coletivo, por que não
votarmos favoravelmente à abertura do transporte para as "vans" em todo o
Estado de Minas Gerais, principalmente porque já é praxe este tipo de
transporte? (- Palmas.)

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores das galerias, estamos aqui para encaminhar o Projeto de Lei n°
1.324197. Nesse tempo em que aqui estivemos discutindo, escutando,
participando de várias conversas, ouvimos e percebemos que a maioria que
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está aqui nas galerias contra o projeto não sabe e não entendeu, ainda, que
ele não interfere na região metropolitana.

Os taxistas de Belo Horizonte têm a sua regulamentação de transporte
feita pela Assembléia Metropolitana. O Projeto de Lei n° 1.324197 está
procurando regulamentar um trabalho que já existe, há mais de 30 anos, de
maneira ilegal, na clandestinidade. Esse projeto serve para muitos usuários e
dá emprego a milhares de trabalhadores. Escutamos e até entendemos a
preocupação de alguns taxistas que, não entendendo o projeto, vieram
conversar conosco alegando que correm perigo de perder o emprego. E
preciso que fique bem claro que aquele que é empregado de ônibus, de
empresa de transporte, não está garantido no seu emprego caso esse projeto
não seja aprovado. Hoje não existe estabilidade nem para funcionários
públicos. As empresas de ônibus entram no processo de rotatividade, tiram
seus empregados ao menor sinal de que ,podem contratar outros que
queiram trabalhar por salários mais baixos. E preciso, então, que aqueles
que desejam lutar e trabalhar busquem, antes de mais nada, a
independência e a liberdade. O medo não pode paralisar o raciocínio das
pessoas. Acredito que muitos trabalhadores que estão aqui foram enganados
pelas empresas de ônibus, enganados por um sindicato que não pega o
volante, que não fica na roleta para cobrar passagem e que recebe benesses
do patrão para defendê-lo. Mais ainda: as empresas de ônibus sabem da
concorrência que têm, porque o serviço prestado por esse transporte
alternativo é muito mais rápido, é muito mais eficiente, muito mais seguro
dentro daquilo que está regulamentado. Garantimos que os carros serão
fiscalizados, e é direito de qualquer um de nós escolher o transporte que
prefere. E o usuário tem manifestado claramente que prefere o transporte
alternativo. A máfia das empresas está crescendo cada vez mais e pode
chegar ao ponto de querer, daqui a algum tempo, proibir que alguém viaje de
avião porque é mais rápido, porque nos leva aonde queremos. Diante dessa
máfia, é preciso independência. Estamos apenas regulamentando um
trabalho que já existe. Quando o representante do DER-MG veio a esta Casa
para falar desse transporte, perguntamos há quantos anos o.DER-MG não
abria licitação para o transporte e ouvimos a resposta ... O representante do
DER-MG nos afirmou que havia sido aberta uma licitação para Carbonita.
Entretanto, sabemos que há 30 anos não se abre licitação e as empresas de
ônibus não colocam carros em novas linhas. O nosso projeto, transformado
em lei, vai garantir transporte, trabalho e eficiência no trabalho. E o que
desejamos, Sr. Presidente.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
interessante perceber uma coisa: na multiplicidade das palavras, enxergam-
se as soluções. E os erros também. Falava aqui a Deputada Maria José
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Haueisen, a respeito da falta de oportunidade - 30 anos sem que se faça
licitação para que o povo goze de mais conforto nos ônibus. Não há licitação
por quê? Porque o cartel que detém o poder do transporte coletivo não
permite que haja isso, já que ele também forma ou é parte dessa fôrma
deformada que é a Nação brasileira. E faz com que sua vontade prevaleça
sem discussão, sem reflexão até no coração de políticos em nosso País. Não
digo nesta Casa. O projeto está sendo discutido.

Ora, o que se propõe é que o povo tenha o direito de escolher o transporte
que quer. Imagine bem se um motorista pudesse comprar uma "van"
financiada ou um carro altamente confortável para cinco ou sete pessoas, e
passasse a ir, fiscalizado, a lugares em que ônibus não vai e não se permite
que ninguém vá, porque se quer continuar tendo monopólio. E, se você
quiser colocar qualquer ônibus, você não terá permissão. Eles não confiam.
Lá fora, aquele empresário, que é perverso e não tem consciência, sabe que
o melhor mercado do mundo é o Brasil, porque o povo é escravo, e o lucro é
violento. Alegamos esse exemplo pelo nosso procedimento. Vejam que a
McDonald's deu, aqui, um lucro 12 vezes maior que nos Estados Unidos. Por
quê? Porque somos um povo acostumado a não refletir.

Mas esta Casa é uma casa de reflexão. E da reflexão parlamentar.
Estamos refletindo. Por isso entendemos que esse projeto é de largo alcance
social, porque possibilitará empregos. E não é somente isso. A partir do
momento em que houver competição sadia, os donos de empresas vão
querer contratar os melhores motoristas, com salários mais altos, porque
senão outro contratará.

Senhores, permitam-me a exposição das idéias, a exposição da verdade,
que é livre na democracia. Este Deputado aqui, com todos os colegas que se
encontram nesta Casa, sente-se orgulhoso, graças a Deus, de saber que, se
agimos, agimos segundo a nossa consciência, nunca pressionados por
cartéis que conhecemos e vemos. Se vejo que existe isso e fico a favor
desse sistema que apodrece a Nação brasileira, na verdade sou mais
culpado diante de Deus que aquele que não vê e por isso faz, por isso está
no meio desse cartel.	 -

Srs. Deputados, até quando o meu interesse pessoal sobrepujará a
verdade? "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Só a verdade
pode libertar a Nação brasileira. O povo tem que entender que a população
brasileira tem sido usada como um fantoche nas mãos dos grandes
empresários que detêm os cartéis neste País. Um desses grandes grupos de
empresários que se sentem ameaçados é o grupo do cartel do transporte
coletivo interestadual e intermunicipal, que está ligado também aos
transportes coletivos de grandes Capitais. Só quem não sabe disso é quem
não quer ver.
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O pior cego é aquele que não vê, que não está vendo a situação do nosso

País, porque perdeu não somente o sentido da vista, mas o sentido da visão.
Da vista porque não vê, e da visão, porque não vê que não vê que o nosso
País está amarrado pelos cartéis, que não permitem de jeito nenhum que se
quebre ou se ameace o monopólio. Mas esta Casa é a Casa da Inconfidência
parlamentar.

r Parte (Ordem do Dia)
1  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 as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 1
Tendo em vista as modificações estabelecidas pelo novo Regimento

Interno no tocante às comissões permanentes da Casa e a sua competência
especifica e considerando a necessidade da adaptação da matéria
distribuída às comissões, ainda na vigência do antigo Regimento, à nova
ordem regimental, esta Presidência, usando das atribuições que lhe confere
o art. 82, inciso XXII, do Diploma Interno vigente, determina a adequação
dos despachos da matéria em tramitação, de acordo com a competência
estabelecida no art. 102, esclarecendo, ainda, que tal adequação não implica
reabertura dos prazos regimentais.

Mesa da Assembléia, 11 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no

Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios
Comunitárias no Estado de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Ermano Batista; suplente - Deputado Roberto Amaral; pelo PFL: efetivo -
Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo
PPB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Gil Pereira;
pelo PT: efetivo - Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputada Maria José
Haueisen. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de Inquérito para, no
Prazo de 120 Dias, Apurar a Instalação e Exploração de Garimpos nos Rios
do Território do Estado de Minas Gerais e Seus Efeitos Devastadores e
Corruptores. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Militão; suplente -
Deputado João Leite; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente -
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Deputado Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade;
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz
Fernando Faria; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: efetivo -
Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputado Anivaldo Coelho; pelo PDT:
efetivo - Deputado Raul Lima Neto; suplente - Deputado José Braga; pelo
PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Olinto
Godinho. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos e Garantias
Fundamentais - aprovação, na 533 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n°s 2.370, 2.372, 2.374, 2.375, 2.376 e 2.384197, de sua autoria; de
Educação - aprovação, na 743 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
1.358197, do Deputado Roberto Amaral, e 1 .362/97, do Deputado José
Militão; e do Requerimento n° 2.382197, do Deputado José Bonifácio; de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 84a Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei n°s 1.313197, do Deputado Ajalmar Silva; 1.31 1/97, do Deputado Arnaldo
Canarinho; 1.323197, do Deputado Geraldo Rezende; 1.345197, do Deputado
Ivair Nogueira; 1.306197, do Deputado José Militão; 1.298197, do Deputado
Marco Régis; 1.307197, da Deputada Maria José Haueisen; 1.348197, do
Deputado Miguel Martini; 1.344197, do Deputado Péiicles Ferreira; 1.330197,
do Deputado Paulo Piau; 1.280197, do Deputado Paulo Schettino; 1.288197,
do Deputado Roberto Amaral; 1.283, 1.304 e 1.331197, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; e 1.347197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; e do
Requerimento n° 2.379197, do Deputado Paulo Piau; e de Defesa Social -
aprovação, na 28a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.197197, do
Deputado Paulo Piau; e dos Requerimentos n°s 2.344197, do Deputado
Roberto Amaral; e 2.390197, do Deputado Djalma Diniz (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.379197, de sua autoria.
Ciente. A Área de Apoio às Comissões.

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que
solicitam, nos termos do art. 244, inciso XXI, § 2 0, do Regimento Interno, seja
convocada reunião especial destinada a homenagear o arquiteto Oscar
Niemeyer, que completa 90 anos no dia 15112197. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o item XXI do art. 238 do Regimento
Interno, e oportunamente fixará a data.

Votação de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que
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solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.4941971
de sua autoria, o qual isenta de multa por atraso na quitação das taxas de
água e luz os servidores que tiverem o seu pagamento postergado pelo
Governo do Estado. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de um

esclarecimento. Agora, pelo novo Regimento, podem tramitar em regime de
urgência dois projetos do Governo e dois de Deputados.

Gostaria que V. Exa., posteriormente, fizesse um estudo para vermos os
processos que poderão tramitar em regime de urgência e os que não
poderão. Mesmo sendo aprovados, teremos que estabelecer uma lista para
que não continuemos entrando com pedido de regime de urgência, sabendo
que o número já foi esgotado, e para que tenhamos maior clareza quanto à
ordem de colocação dos regimes de urgência - se fica pelo critério do dia da
votação e aí, terminando um, entra outro. Peço a V. Exa. que esclareça
melhor essa questão, porque, no exame do novo Regimento, tenho ainda
algumas inseguranças; peço a V. Exa. que nos informe isso com maior
precisão na próxima reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que todos os projetos que entraram de acordo com o Regimento
antigo terão a tramitação normal, seja de Deputado seja do Governo. E, a
partir do novo Regimento, podem tramitar apenas dois projetos de
Deputados e dois do Governo.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos do Deputado Péricles Ferreira, em quesolicita seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.469197, que dispõe
sobre a carreira de Administrador Público no Poder Executivo; da Comissão
Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos Que Criem
Instrumentos Políticos Que Garantam ao Mutuário Receber a Casa Própria
Adquirida através de Financiamentos Feitos Diretamente com as
Construtoras e, ao Mesmo Tempo, Apresentar Sugestões Que Possibilitem
ao Governo Federal Encontrar os Mecanismos de Fiscalização de Tais
Financiamentos, em que solicita a prorrogação do seu prazo de
funcionamento por mais 30 dias (Cumpra-se); do Deputado lbrahim Jacob,
em que solicita, na forma regimental, seja encaminhado novo ofício ao
Presidente da TELEMIG, manifestando estranhamento pelo silêncio daquela
empresa, diante de pedido de informações desta Assembléia Legislativa,
feito em 2919197 e não respondido até a presente data, relativamente aos
recursos aplicados em Ubá de janeiro a dezembro de 1996 e em 1997, mês
a mês, quando a empresa investiu em diversas promoções, "shows",
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festejos, bailes, viagens, concursos, fugindo de suas precípuas finalidades;
da Comissão de Agropecuária e Política Rural (6), em que solicita seja
enviado oficio ao Presidente da República, pleiteando a inclusão do Ministro
de Estado da Agricultura e Abastecimento no Conselho Monetário Nacional -
CMN -, conforme correspondência do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul: seja encaminhado ofício ao
Superintendente Regional do Banco do Brasil neste Estado solicitando o
envio a esta Casa do relatório de adimplência e inadimplência por extrato de
área e o levantamento de adimplência e inadimplência nos diversos portes
de mutuários: sejam enviados ofícios aos Deputados Federais por este
Estado solicitando-lhes empenho com o objetivo de se ampliar a dotação
orçamentária para o INCRA de Minas Gerais; seja enviado oficio ao
liquidante da MinasCaixa solicitando-lhe atuar junto à Presidência do Banco
Central com o objetivo de se resolver a situação econômica dos produtores
rurais deste Estado que contraíram financiamentos com a MinasCaixa por
meio do PROAGRO, especialmente daqueles que se encontram na região do
Jaiba; sejam enviados ofícios ao Ministro da Fazenda, aos Senadores, aos
Deputados Federais mineiros e ao Secretário do Tesouro Nacional
solicitando-lhes a atuação junto à Presidência do Banco Central para se
resolver a situação econômica dos produtores rurais deste Estado que
contraíram financiamento com a MinasCaixa por meio do PROAGRO; seja
encaminhado ofício aos Superintendentes do Banco do Brasil e do Banco do
Nordeste do Brasil neste Estado solicitando-lhes que encaminhem a essa
Comissão a relação dos mutuários que tiveram recursos liberados pelo
PRONAF. Oficie-se.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.250197, do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita seja encaminhado ao Secretário da Fazenda
pedido de informações sobre o montante dos gastos do Governo do Estado
com publicidade relativa á destinação dos recursos oriundos da privatização
do CREDIREAL. 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.

Questão de Ordem
• Deputado Gilmar Machado - Solicito a leitura da Emenda n° 1.
• Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a

leitura da Emenda n°1.
O Sr. Secretário (Deputado Dílzon Meio) - (- Lê:)
"Substitua-se a expressão "Secretário de Estado da Fazenda, Sr. João

Heraldo dos Santos Lima," por "Secretário de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social".
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a Emenda
no i. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n o 2.250197 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.294197, da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, em que pede sejam solicitadas ao Comandante-
Geral da PMMG informações sobre a existência de inquéritos envolvendo
policiais militares. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.294197 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência

passa à r 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 turno, do Projeto de Lei n° 1.254197,

do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de caixas para resíduos sólidos de captação de esgotos em todas
as construções no Estado de Minas Gerais. Incluído em ordem do dia para
os fins do art. 285 do Regimento Interno. Encontra-se em poder da Mesa
requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita a retirada de
tramitação do projeto. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.453197, do Deputado Kemil
Kumaira, que autoriza o Poder Executivo a realizar procedimentos para
interrupção precoce de gestação nas hipóteses que menciona e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 285 do
Regimento Interno. Em poder da Mesa, requerimento do Deputado Kemil
Kumaira, em que solicita a retirada de tramitaçâo do projeto. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - O Projeto de Lei n° 1.453197, na verdade,

tenta legalizar o aborto no Estado de Minas Gerais. Levamos um susto,
porque vimos que ele não chegou nem a tramitar nas comissões. Gostaria
de chamar a atenção da Casa e de todos os que acompanham os trabalhos
da Casa para esse projeto, que autoriza a prática do aborto, pelo SUS, no
Estado de Minas Gerais. Felizmente, ele está sendo retirado de pauta.
Estaremos atentos para que, se por acaso ele voltar, o derrotemos.
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Entendemos que não é vontade do povo mineiro nem do povo brasileiro a
prática do aborto, em hipótese alguma.

O Deputado Raul Lima Neto - Gostaria apenas de fazer coro com o
Deputado Miguel Martini, uma vez que qualquer iniciativa de se interromper
a vida já formada constitui, segundo a palavra de Deus, crime de
assassinato. João Batista, Sr. Presidente, ainda estava no ventre de sua mãe
e, diz a Bíblia, saltou de alegria quando Isabel ouviu a saudação de Maria. O
feto saltou de alegria no ventre de sua mãe. Alguns pensam que ficarão
impunes fazendo com que crianças saltem de dor quando são sugadas,
despedaçadas, totalmente inocentes. Esta Casa sabe que os primeiros
órgãos a se desenvolverem no corpo humano são de um tecido nervoso. Sr.
Presidente, acreditamos que o Deputado autor desse projeto pensou bem e o
retirou. Portanto, ele está de parabéns, porque aquele que muda é porque
pensa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o referido projeto
foi retirado de tramitação e está sendo arquivado. Ele não foi apenas retirado
da pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1 .399/97, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a reorganização e a descentralização do
Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Comissão de .Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. As Comissões de Defesa Social e de

Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação com as Emendas n
o
s 1

e 2, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto ás
Comissões de Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais. A
primeira opinou pela aprovação da Emenda n° 3 na forma da Subemenda n°
1, que apresenta; e a segunda, pela aprovação da Emenda n° 3 na forma da
Subemenda n° 1, da Comissão de Defesa Social, e com as as Emendas nos
4 a 6, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles
Ferreira, em que solicita votação destacada das Emendas n

o
s 4, 5 e 6. A

Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do
art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1, 2 e 3, esta na forma da

Subemenda n° 1, as quais receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda n° 4, destacada, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitada.

0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço verificação de
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votação.

O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder â
verificação requerida.

- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 6 Deputados e votaram contra 33

Deputados; portanto, está ratificada a rejeição da Emenda n° 4. Em votação,
a Emenda no 5, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(-Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n°1.399/97 com as Emendas n°s 1,2 e 3, esta na forma da Subemenda
n°1. À Comissão de Redação.

Votação, em V turno, do Projeto de Lei n° 1.324197, da Deputada Maria
José Haueisen, que institui o transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros em veículos de pequeno porte. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Queremos encaminhar favoravelmente o

Projeto de Lei n° 1.324197, por algumas razões. Primeiramente, porque
entendemos que não podemos permanecer inertes diante de métodos
cartelistas neste País. E eu dou um exemplo: fomos Prefeito de uma cidade
do Sul de Minas, onde uma empresa de transportes, especificamente a
Viação Santa Cruz, com sede na cidade paulista de Mogi Mirim,
praticamente domina o transporte coletivo regional. E lutamos, durante os
nossos quatro anos de mandato de Prefeito, a fim de que uma outra empresa
de transporte coletivo interestadual pudesse servir a nossa cidade. A Viação
Nasser, que serve a algumas cidades da região, especificamente no caso,
possui uma linha coletiva que vai da cidade de Monte Belo, que dista 20km
de Muzambinho, à cidade de São Paulo, e essa linha- tem grande
importância, pois traz usuários da Capital paulista para o Sul de Minas,
principalmente para a nossa cidade de Muzambinho. E essa Viação Nasser
não conseguiu, até hoje, debalde todos os nossos esforços como Prefeito, os
esforços da Câmara de Vereadores, do Prefeito que nos sucedeu, da
Câmara de Vereadores passada e de toda a população daquela cidade, uma
autorização do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER -
para que pudesse, pelo menos, entrar num trecho da cidade para deixar os
passageiros que são praticamente despejados no ermo, no escuro da rodovia
BR-491. Talvez isso seja expressão de que lobo não come lobo. Uma
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empresa, realmente, não consegue comer outra empresa e quem paga o
pato é o usuário, é o povo. Aqui estamos para defender o povo e, nesse
sentido, defendemos a abertura do transporte coletivo, principalmente,
porque esta Assembléia já deu uma prova de que é capaz de fazê-lo,
recentemente, autorizando o transporte em mototáxi. Este sim, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, um transporte até perigoso que aprovamos, e
nós, como profissionais da área de saúde, especificamente como médicos,
na época deixamos passar batido esse projeto de lei do nosso brilhante
colega Deputado Gil Pereira. Na verdade, é um transporte perigoso o
transporte de moto. Acho que se já aprovamos até o transporte de mototáxi,
se entendemos que há cartelização de transporte coletivo, por que não
votarmos favoravelmente á abertura do transporte para as "vans" em todo o
Estado de Minas Gerais, principalmente porque já é praxe este tipo de
transporte? (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores das galerias, estamos aqui para encaminhar o Projeto de Lei n°
1 .324197. Nesse tempo em que aqui estivemos discutindo, escutando,
participando de várias conversas, ouvimos e percebemos que a maioria que
está aqui nas galerias contra o projeto não sabe e não entendeu, ainda, que
ele não interfere na região metropolitana.

Os taxistas de Belo Horizonte têm a sua regulamentação de transporte
feita pela Assembléia Metropolitana. O Projeto de Lei n° 1.324197 está
procurando regulamentar um trabalho que já existe, há mais de 30 anos, de
maneira ilegal, na clandestinidade. Esse projeto serve para muitos usuários e
dá emprego a milhares de trabalhadores. Escutamos e até entendemos a
preocupação de alguns taxistas que, não entendendo o projeto, vieram
conversar conosco alegando que correm perigo de perder o emprego. É
preciso que fique bem claro que aquele que é empregado de ônibus, de
empresa de transporte, não está garantido no seu emprego caso esse projeto
não seja aprovado. Hoje não existe estabilidade nem para funcionários
públicos. As empresas de ônibus entram no processo de rotatividade, tiram
seus empregados ao menor sinal de que podem contratar outros que
queiram trabalhar por salários mais baixos. E preciso, então, que aqueles
que desejam lutar e trabalhar busquem, antes de mais nada, a
independência e a liberdade. O medo não pode paralisar o raciocínio das
pessoas. Acredito que muitos trabalhadores que estão aqui foram enganados
pelas empresas de ônibus, enganados por um sindicato que não pega o
volante, que não fica na roleta para cobrar passagem e que recebe benesses
do patrão para defendê-lo. Mais ainda: as empresas de ônibus sabem da
concorrência que têm, porque o serviço prestado por esse transporte
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alternativo é muito mais rápido, é muito mais eficiente, muito mais seguro
dentro daquilo que está regulamentado. Garantimos que os carros serão
fiscalizados, e é direito de qualquer um de nós escolher o transporte que
prefere. E o usuário tem manifestado claramente que prefere o transporte
alternativo. A máfia das empresas está crescendo cada vez mais e pode
chegar ao ponto de querer, daqui a algum tempo, proibir que alguém viaje de
avião porque é mais rápido, porque nos leva aonde queremos. Diante dessa
máfia, é preciso independência. Estamos apenas regulamentando um
trabalho que já existe. Quando o representante do DER-MG veio a esta Casa
para falar desse transporte, perguntamos há quantos anos o DER-MG não
abria licitação para o transporte e ouvimos a resposta ... O representante do
DER-MG nos afirmou que havia sido aberta uma licitação para Carbonita.
Entretanto, sabemos que há 30 anos não se abre licitação e as empresas de
ônibus não colocam carros em novas linhas. O nosso projeto, transformado
em lei, vai garantir transporte, trabalho e eficiência no trabalho. É o que
desejamos, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é

interessante perceber uma coisa: na multiplicidade das palavras, enxergam-
se as soluções. E os erros também. Falava aqui a Deputada Maria José
Haueisen, a respeito da falta de oportunidade - 30 anos sem que se faça
licitação para que o povo goze de mais conforto nos ônibus- Não há licitação
por quê? Porque o cartel que detém o poder do transporte coletivo não
permite que haja isso, já que ele também forma ou é parte dessa fôrma
deformada que é a Nação brasileira. E faz com que sua vontade prevaleça
sem discussão, sem reflexão até no coração de políticos em nosso Pais. Não
digo nesta Casa. O projeto está sendo discutido.

Ora, o que se propõe é que o povo tenha o direito de escolher o transporte
que quer. Imagine bem se um motorista pudesse comprar uma 'van"
financiada ou um carro altamente confortável para cinco ou sete pessoas, e
passasse a ir, fiscalizado, a lugares em que ônibus não vai e não se permite
que ninguém vá, porque se quer continuar tendo monopólio. E, se você
quiser colocar qualquer ônibus, você não terá permissão. Eles não confiam.
Lá fora, aquele empresário, que é perverso e não tem consciência, sabe que
o melhor mercado do mundo é o Brasil, porque o povo é escravo, e o lucro é
violento. Alegamos esse exemplo pelo nosso procedimento. Vejam que a
McDonald's deu, aqui, um lucro 12 vezes maior que nos Estados Unidos. Por
quê? Porque somos um povo acostumado a não refletir.

Mas esta Casa é uma casa de reflexão. E da reflexão parlamentar.
Estamos refletindo. Por isso entendemos que esse projeto é de largo alcance
social, porque possibilitará empregos. E não é somente isso. A partir do
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momento em que houver competição sadia, os donos de empresas vão
querer contratar os melhores motoristas, com salários mais altos, porque
senão outro contratará.

Senhores, permitam-me a exposição das idéias, a exposição da verdade,
que é livre na democracia. Este Deputado aqui, com todos os colegas que se
encontram nesta Casa, sente-se orgulhoso, graças a Deus, de saber que, se
agimos, agimos segundo a nossa consciência, nunca pressionados por
cartéis que conhecemos e vemos. Se vejo que existe isso e fico a favor
desse sistema que apodrece a Nação brasileira, na verdade sou mais
culpado diante de Deus que aquele que não vê e por isso faz, por isso está
no meio desse cartel.

Srs. Deputados, até quando o meu interesse pessoal sobrepujará a
verdade? "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Só a verdade
pode libertar a Nação brasileira, O povo tem que entender que a população
brasileira tem sido usada como um fantoche nas mãos dos grandes
empresários que detêm os cartéis neste País. Um desses grandes grupos de
empresários que se sentem ameaçados é o grupo do cartel do transporte
coletivo interestadual e intermunicipal, que está ligado também aos
transportes coletivos de grandes Capitais. Só quem não sabe disso é quem
não quer ver.

O pior cego é aquele que não vê, que não está vendo a situação do nosso
Pais, porque perdeu não somente o sentido da vista, mas o sentido da visão.
Da vista porque não vê, e da visão, porque não vê que não vê que o nosso
País está amarrado pelos cartéis, que não permitem de jeito nenhum que se
quebre ou se ameace o monopólio. Mas esta Casa é a Casa da Inconfidência
parlamentar.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Raueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Solicito verificação de votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai procedea à verificação

de votação.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Não há "quorum" para

votação. A Presidência toma sem efeito a votação.
Questões de Ordem

O Deputado Dilzon Meio - Nós queríamos dizer o seguinte: entendemos
bem o pronunciamento da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado
Raul Lima Neto, quando disseram que, de maneira democrática, esta Casa
faz à exaustão toda a discussão, embora polêmica. E, democraticamente,
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esta Casa vota seus projetos. Esta Casa tem demonstrado sabiamente que,
mesmo havendo contraditório, os projetos são votados de uma maneira
democrática. O que não entendemos, Sr. Presidente, é a falta de respeito
com o pessoal dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, retirando o pessoal
do Plenário, para não votar contra o projeto, para não dar "quorum". Isso é
ser democrático? Todos eles estavam à poria do Plenário e foram retirados
porque sabiam que seriam derrotados. Isso não é aceitar democraticamente
que os projetos sejam conduzidos. Então, democraticamente, respeitando os
presentes das galerias, é que pedimos a recomposição de "quorum", para
que, de forma democrática, como os nossos companheiros disseram da
tribuna, seja votado esse projeto, em respeito àqueles que vieram de lugares
distantes para a apreciação e que estão indo embora frustrados com o
procedimento que se está adotando.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, de acordo com o
Regimento, procede a questão levantada pelo Deputado Dítzon Meio, e
achamos que vai realmente acontecer a recomposição de "quorum". Só que
gastaríamos de fazer um esclarecimento. O Regimento nos permite - e é
democrático também, Deputado Dilzon Meio, pelo Regimento, do qual,
inclusive, V. Exa. foi relator - que utilizemos esse expediente para que
possamos negociar modificações que achamos necessárias.

Em segundo lugar, gostaríamos de dizer que estamos utilizando esse
expediente porque pretendemos apresentar uma emenda de modificação,
aproveitando o projeto da Deputada Maria José Haueisen, para discutir
também o projeto de moto-táxi, que já foi votado e está causando
transtornos- Então, vamos aproveitar e negociar entre as partes interessadas
no diálogo, para que possamos achar uma forma de resolver esse problema
através de emenda. O próprio Regimento nos permite isso. Esse expediente
está sendo utilizado para que possamos buscar o entendimento. De acordo
com esse espírito, eu gostaria de pedir a V. Exa. - também de acordo com o
Regimento - que possamos ter a suspensão dos trabalhos por 5 minutos,
para que as Lideranças possam buscar entendimento. Essa é a questão de
ordem que levantamos.	 -

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, o nosso companheiro que
antecedeu ao Deputado Gilmar Machado, grande Deputado Diizon Meio, há
de compreender que o esvaziamento do Plenário é uma tática regimental,
natural nesse processo do Poder Legislativo. Srs. Deputados, sabemos que
esse projeto é de suma importância e que ele não se compara ao projeto de
moto-táxi. Pelo amor de Deus! Não tem nada que ver com um projeto sério
como esse. V. Exa. sabe que é regimental; portanto, peço a V. Exa. que
conceda esses 5 minutos ou que, então, encerre de piano a reunião, já que
pode perceber que não há número regimental.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo à solicitação do Deputado
Gilmar Machado, vai conceder um prazo de 5 minutos para que as
Lideranças possam fazer o entendimento. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A Presidência verifica, de

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

Prosseguimento da discussão em V turno do Projeto de Lei n°1.419/97, do
Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de
Belo Horizonte e extingue a CARDIOMINAS. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e Ação Social e
de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado
relator da matéria, nos termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, o
Deputado Carlos Pimenta emitiu parecer pela aprovação do projeto. Em
discussão. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.419197

Extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS - e dá outras providências.

Art. 1 0 - Fica extinta a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS -, e fica seu patrimônio transferido para a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, que deverá concluir a
construção do imóvel e colocar em funcionamento, no local, um hospital
geral, para atendimento da população e dos servidores públicos do Estado
de Minas Gerais.

Art. 20 - O Poder Executivo destinará à FHEMIG recursos no montante de
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para a conclusão das obras e o
aparelhamento do hospital.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1997.	 -
Adelmo Carneiro Leão

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.419/97
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fará parte do órgão fiscalizador do hospital a ser concluído,

mediante as cláusulas da escritura de doação, um servidor do Estado de
Minas Gerais, para fiscalizar o fiel cumprimento do disposto nos incisos II e
III do art. 20 desta lei.

Parágrafo único - 0 servidor designado fará relatórios mensais de seu
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trabalho, os quais serão encaminhados, semestralmente, à Assembléia
Legislativa.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.419197 objetiva transferir para a Santa

Casa de Misericórdia de Belo Horizonte o imóvel, em construção, destinado
ao funcionamento da CARDIOMINAS e contém, em seu art. 20, dispositivos
que, não cumpridos, importam na resolução da escritura de doação. Assim
sendo, julgamos necessário um acompanhamento por parte do Estado, com
o objetivo de fiscalizar o fiel cumprimento da futura lei.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier.
"Art..... - O Governador do Estado de Minas Gerais designará servidor,

devidamente especializado, do quadro de servidores da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas, para acompanhar, em nome do doador, a
construção e a montagem do hospital, com o objetivo de fiscalizar a
execução das obras como ficou determinado na escritura de doação.

Parágrafo único - O servidor designado fará relatórios mensais de seu
trabalho, os quais serão encaminhados, semestralmente, à Assembléia
Legislativa?.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A designação de um servidor público para acompanhar a

execução das obras e a montagem do hospital é medida fundamental para
facilitar o acompanhamento, por parte do Estado, do cumprimento das
cláusulas da escritura de doação, isso porque a CARDIOMINAS foi projetada
para ser um hospital de quarto nível, equiparando-se ao INCOR e ao Albert
Einstein, localizados em São Paulo.

Por esse motivo, acreditamos que o Estado, ao fazer a doação de um
hospital de tamanha envergadura, exigirá que a donatária mantenha, na
conclusão das obras, os parâmetros técnicos do projeto original.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier
"Art. .... - Fica constituída comissão integrada pelos Secretários Adjuntos

de Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, de Recursos Humanos
e Administração e da Saúde com a finalidade de, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de publicação desta lei, efetivar a
transferência de bens, dotações, contratos e convênios e providenciar os
atos necessários à extinção de que trata o art. 30.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
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Justificação: As disposições contidas nesta emenda tomam-se
imprescindíveis para que se possa concretizar, de forma adequada, a
extinção da CARDIOMINAS,

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão constantes

no Anexo XII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, lotados na
Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Ao extinguir-se a CARDIOMINAS devem ser necessariamente

extintos os cargos em comissão atualmente lotados naquele órgão.
EMENDA N°5

Acrescente-se onde convier:
Art. .... - A Secretaria de Estado da Saúde é sucessora, para todos os

efeitos legais, da CARDIOMINAS, especialmente quanto a contratos,
convênios e demais acordos de vontade em que a Fundação figure como
parte e quanto às demais obrigações, direitos e ações judiciais,
administrativas, operacionais e de planejamento.

§ 1 0 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros
necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pela
CARDIOMINAS até a data de publicação desta lei.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado
à transferência de recursos orçamentários correspondentes ao disposto neste
artigo.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: As disposições contidas nesta emenda tomam-se

imprescindíveis para que se possa concretizar, de forma adequada, a
extinção da CARDIOMINAS, especialmente quanto ao adimplemento das
obrigações por ela assumidas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n° 1 do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, as emendas, n°s 1 e 2, do Deputado Anderson Adauto, e as Emendas
n°s 1 e 2, do Deputado Péricles Ferreira. Nos termos do § 20 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com o substitutivo e
as emendas às Comissões de Saúde e de Administração Pública, para
receberem parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.329197, do Deputado José
Bonifácio, que altera a Lei n°11.402, de 1411194, e dá outras providências. A
Comissão- de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
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forma do Substitutivo no i, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI

N°1.329/97
EMENDA N°1

Dê-se aos incisos l e II do art. 60 da Lei n° 11.402, de 1411194, alterados
pelo art. 1 O do Substitutivo n° 1, a seguinte redação:

Art. 60 - ......
- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos ou demonstrativos

(planilhas) elaborados pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado da
Justiça, referentes à construção, à manutenção, à reforma e à ampliação de
estabelecimentos penais ou de centros destinados ao recolhimento e à
guarda de menores infratores, bem como à aquisição de equipamentos para
aqueles estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada da viabilidade técnica dos projetos ou
dos gastos com manutenção 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.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: A presente emenda tem por objetivo possibilitar o necessário

incremento dos centros de guarda de menores infratores, pretendido pelo
projeto em discussão, sem contudo obstruir a manutenção e o
aperfeiçoamento dos estabelecimentos atualmente em funcionamento.

Visa, ainda, esta emenda, a expor com maior clareza o objetivo do Fundo
Penitenciário Estadual.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

seus efeitos financeiros a partir de 1 0 de janeiro de 1998.".	-
Sala das Reuniões, de de 1997.
Durval Angelo
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram

apresentadas as Emendas n°s 1, do Deputado Péricles Ferreira, e 2, do
Deputado Durval Angelo. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter as emendas a votação,
independentemente de parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.363197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com José



rAC
303

Augusto Duarte Castanheira e outros. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 862196, do Deputado Miguel
Martini, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n o 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

-Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N°862/97

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras
providências.

Art. 1 0 - Os dispositivos abaixo indicados da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art 12- ....................

b) 12% (doze por cento), nas prestações abaixo discriminadas e nas
operações com as seguintes mercadorias:

b.3 - ..............................
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e máquinas,

equipamentos e ferramentas agrícolas, observados os prazos, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos no Regulamento.

Art. 52 - Observados os termos do Regulamento, a autoridade fiscal
poderá submeter o sujeito passivo a regime especial de controle e
fiscalização, inclusive com alteração da forma e do prazo de recolhimento do
imposto, quando:

- deixar de recolher o imposto devido nos prazos estabelecidos na
legislação tributária;

II - funcionar sem inscrição estadual;	 -
III - intimado para exibir livros e documentos exigidos pelo fisco, não o fizer

dentro do prazo fixado pela autoridade fiscal;
IV - deixar de entregar, por período superior a 60 (sessenta) dias,

documento ou declaração exigidos pela legislação tributária;
V - utilizar, em desacordo com os requisitos e as finalidades previstos na

legislação, livro ou documento exigidos pelo fusco, alterar-lhes os valores ou
declará-los notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou seu
similar, ou do serviço prestado, na praça em que estiver situado, em especial
quando a utilização se der como participação em fraude e com a finalidade
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de obter ou proporcionar a terceiros, crédito de imposto, ou dar cobertura ao
trânsito de mercadoria ou à prestação de serviço;

VI - utilizar indevidamente Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF),
Máquina Registradora (MR) ou Terminal Ponto de Venda (PDV), ou emitir
cupom, para comprovação de saída de mercadoria ou prestação de serviço,
em desacordo com as normas da legislação tributária;

VII - receber, entregar ou ter em guarda ou em estoque mercadoria
desacobertada de documentação fiscal;

VIII - transportar, por meios próprios ou por intermédio de terceiros,
mercadoria desacobertada de documentação fiscal ou diferente da
especificada no documento;

IX - efetuar prestação de serviço desacobertada de documentação fiscal
própria;

X - for constatado, em processo tributário administrativo, indicio de
infração da legislação tilbutária, ainda que o débito não tenha sido aprovado
por lhe faltar elemento probatório suficiente ao reconhecimento de sua
liquidez e certeza.

§ 1 0 - O regime especial de controle e fiscalização poderá consistir, isolada
ou cumulativamente, em:

- obrigatoriedade de prestar informação periódica referente a operação ou
prestação que realizar;

II - alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento
do imposto;

III - emissão de documento fiscal sob controle da repartição fazendária da
circunscrição do sujeito passivo, ou cassação de autorização para uso de
ECF, de MR ou de PDV;

IV - restrição do uso de documento fiscal destinado ao acobertamento de
operação relativa à circulação de mercadoria ou à prestação de serviço;

V - plantão permanente de agente do fisco no estabelecimento ou junto ao
veiculo a ser utilizado pelo sujeito passivo.

§ 20 - As medidas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas,
em relação a um contribuinte ou responsável, ou a vários da mesma
atividade econômica, por tempo suficiente à normalização do cumprimento
das obrigações tributárias.

§ 30 - A aplicação de regime especial de controle e fiscalização far-se-á
mediante ato da autoridade fiscal indicada em Regulamento, que fixará as
medidas a serem adotadas e o prazo de sua aplicação.

§ 40 Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior sem que tenha
o sujeito passivo normalizado o cumprimento de suas obrigações tributárias,
bem como em caso de reincidência, o regime especial de controle e
fiscalização poderá ser reaplicado.
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§ 50 - A imposição de regime especial de controle e fiscalização não
prejudica a aplicação de qualquer penalidade prevista na legislação
tributária.

§ 60 - Na hipótese do inciso V deste artigo, observado o que dispuser o
Regulamento, poderá ser declarado:

- inidôneo para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do fisco, o documento emitido por empresa regularmente inscrita no
Cadastro de Contribuintes do Estado;

II - falso o documento emitido por empresa que não tenha existência legal,
ainda que conste como estabelecida em outra unidade da Federação.

Art. 53- ........................
§ 30 - A multa por descumprirnento de obrigação acessória pode ser

reduzida ou cancelada por decisão do órgão julgador administrativo, desde
que esta não tenha sido tomada pelo voto de qualidade e seja observado o
disposto nos § 50 e 60 deste artigo.

Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no processo tributário
administrativo far-se-á diretamente ou por intermédio de procurador, munido
de instrumento de mandato regularmente outorgado.".

Art. 20 - Os artigos abaixo indicados da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 12- .........................

b) ......................................
b.4 - prestação de serviço de transporte aéreo, inclusive de passageiros, a

partir de 1° de janeiro de 1997;
II - ....................................
c) a partir de 1 0 de janeiro de 1997, quando se tratar de prestação de

serviço de transporte aéreo de passageiro, carga ou mala postal:
c.1 - tomado por não-contribuinte ou a este destinado: 12% (doze por

cento);
c.2 - quando o tomador e o destinatário forem contribuintes do imposto: 4%

(quatro por cento).
§ 10 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até
12% (doze por cento) nas operações internas com as mercadorias
classificadas nas posições 7113 (artefatos de joalheria e suas partes, de
metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos),
7114 (artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de
metais folheados ou chapeados de metais preciosos) e 7116 (obras de
pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de
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pedras sintéticas ou reconstituídas) da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias-Sistema Harmonizado (NBM/SH).

§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária para
até 7% (sete por cento) nas operações internas com produtos da indústria de
informática e automação, observados os prazos, a forma, a relação das
mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos no regulamento.

Art. 91 - .............................
§ 3°- São também isentas:

- da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela Afl, anexa a esta lei, a
análise em pedido de termo de acordo relativo à atribuição, por substituição
tributária, de responsabilidade pelo pagamento do ICMS;

II - da taxa prevista no subitem 2.6 da Tabela "A", anexa a esta lei:
a) a retificação de informação prestada em documento destinado a

informar ao fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando a correção se
der em decorrência de solicitação do fisco;

b) a retificação de informação prestada em documento reservado a
fornecer dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
observada a ressalva prevista no parágrafo seguinte;

III - da taxa prevista no subitem 2.8 da Tabela "A" anexa a esta lei:
a) a alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS, efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;

b) a modificação que se der em razão de situação para a qual não tenha
concorrido o contribuinte;

IV - da taxa prevista no subitem 2.20 da Tabela "A", anexa a esta lei, a
emissão de segunda via de cartão de inscrição de contribuinte inscrito no
Cadastro de Produtor Rural.

§ 40 - A isenção prevista na alínea "b" do inciso II do parágrafo anterior não
se aplica quando a retificação se destinar a corrigir informação prestada
anteriormente de ausência de movimentação econômica do contribuinte.".

Art. 30 - Ficam remitidos os débitos vencidos até a data de publicação
desta lei relativos à falta de pagamento das taxas previstas nos seguintes
subitens da Tabela "A", anexa à Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975:

- 2.1, relativamente à análise em pedido de termo de acordo referente à
atribuição, por substituição tributária, de responsabilidade pelo pagamento do
ICMS;

II - 2.6, relativamente:
a) à retificação de informação prestada em documento destinado a

informar ao fisco o saldo da conta gráfica do ICMS, quando a correção se
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deu em decorrência de solicitação do fisco;

b) à retificação de informação prestada em documento reservado a
fornecer dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da
participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado,
observada a ressalva do § 1 0 deste artigo;

III - 2.8, relativamente:
a) à alteração de dados cadastrais de contribuinte inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS, efetuada exclusivamente em decorrência da criação
de novo município;

b) à modificação que se deu em razão de situação para a qual não tenha
concorrido o contribuinte;

IV - 2.20, relativamente á emissão de segunda via de cartão de inscrição
de contribuinte inscrito no Cadastro de Produtor Rural.

§ V - A remissão de que trata a alínea av do inciso II deste artigo não se
aplica quando a retificação se destinou a corrigir informação prestada
anteriormente de ausência de movimentação econômica do contribuinte.

§ 20 - A remissão de que trata este artigo não autoriza a restituição de
quantias anteriormente pagas.

Art. 4°- Fica o Poder Executivo autorizado a:
- suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo

da falta de pagamento do ICMS devido a Minas Gerais, incidente sobre a
importação do exterior, através de estabelecimento situado em outra unidade
da Federação, de matéria-prima, produto acabado ou bem do ativo
permanente, com destino a empresa mineira, ocorrida até a data da
publicação desta lei;

II - permitir a compensação do crédito tributário mencionado no inciso
anterior, autuado ou denunciado, com crédito acumulado de ICMS;

III - extinguir o referido crédito tributário, ou seu valor remanescente, na
comprovação do cumprimento dos termos da moratória.

§ 1 0 - Os benefícios de que trata este artigo aplicam-se também ao crédito
tributário decorrente de aproveitamento indevido de créditos em operação
interestadual originário de importação efetuada via estabelecimento situado
em outra unidade da Federação.

§ 20 - O disposto neste artigo aplica-se a crédito tributário
comprovadamente recolhido em favor de outro Estado:

- autuado, ajuizado ou não;
II - denunciado pelo próprio contribuinte.
Art. 50 - A concessão da moratória, prevista no inciso 1 do artigo anterior,

fica condicionada ao atendimento de requisitos que assegurem a eficácia dos
objetivos desta norma e, especialmente:

- a compromisso formal do interessado de realizar diretamente por Minas

Li
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Gerais a totalidade de suas importações, sendo facultado efetuá-las de
forma gradual, dentro dos prazos e nos limites dos percentuais mínimos
abaixo discriminados:

a) 50% (cinqüenta por cento) das importações totais, em até 6 (seis)
meses, contados da data de protocolo do documento relativo à formalização
do compromisso;

b) 80% (oitenta por cento) das importações totais, em até 12 (doze) meses,
contados da data de protocolo do documento relativo à formalização do
compromisso;

c) 100% (cem por cento) das importações totais, em até 18 (dezoito)
meses, contados da data de protocolo do documento relativo à formalização
do compromisso;

II - à apresentação de relação mensal de suas importações realizadas no
mês anterior à administração fazendária de sua circunscrição, discriminando-
as, individualmente, por data do desembaraço, valor, tipo do produto,
destino, documento de importação e valor do lCMS, se incidente.

§ 1 0 - Excetua-se da obrigatoriedade da importação direta a aquisição de
bens e produtos de origem estrangeira que, em decorrência de monopólio ou
motivo relevante e alheio à vontade do contribuinte mineiro, signatário do
compromisso de que trata este artigo, seja necessário promovê-la com a
intermediação de empresa de outro Estado, desde que não se verifiquem
quaisquer das condições abaixo:

- a empresa intermediária pertença ao mesmo titular;
II - a empresa intermediária mantenha relação de interdependência com o

estabelecimento mineiro destinatário da mercadoria;
III - a operação de importação tenha como objetivo inicial destinar a

mercadoria a este Estado, observado o disposto em legislação
complementar.

§ 20 - O pedido de moratória implica reconhecimento, pelo interessado, do
crédito tributário autuado ou denunciado e desistência formal e definitiva de
sua discussão, administrativa ou judicial.

§ 30 - O descumprimento, a qualquer tempo, dos termos estabelecidos
para fins de concessão da moratória de que trata esta lei, implicará, a partir
da data de sua caracterização, a sua cessação, bem como da garantia de
extinção dos créditos de que tratam os incisos 1 e III do artigo anterior,
determinando o início do prazo para aplicação das respectivas sanções
administrativas e fiscais, com a reconstituição integral do crédito tributário,
observado a respeito o disposto no inciso III do art. 60.

Art. 60 - Após 3 (três) anos de vigência formal da moratória, mediante
requerimento do interessado e constatado o cumprimento de seus termos, o
Estado concederá, na proporção de 50% (cinqüenta por cento), a extinção do
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crédito tributário mencionado no art. 4 0 , na forma de:
- compensação do débito, autuado ou denunciado, com crédito

acumulado de ICMS, aplicada a remissão em relação ao saldo devedor
remanescente, observando-se o limite definido no "caput";

li - na ausência de crédito acumulado de IOMS, remissão de 50%
(cinqüenta por cento) do crédito tributário mencionado, para o contribuinte
que se enquadre e cumpra integralmente os termos da moratória;

"III - transação, através de ato vinculado e mediante concessões mútuas e
devidamente fundamentadas pelo Secretário de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, para o contribuinte que cumpra parcialmente a moratória,
observado o disposto no inciso 1 do ali. 50.".

Ali. 70 - Decorridos 5 (cinco) anos de cumprimento integral dos termos da
moratória pelo contribuinte, mediante requerimento, o Estado promoverá a
remissão total do crédito tributário de que trata o ali. 4 0 desta lei.

Ali. 80 - O subitem 2.1 da Tabela "B" anexa à Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação até 31 de

em projeto de
sistema de

prevenção de
incêndio em
edificações:

- estabelecimento
industrial ou

comercial, inclusive
depósito, agência

ou equivalente, com
área construída:

- até 1 00m --

- até 160m2

- até 240m2

- até 300m2

- até 450m2

- acima de 450m2,
à exceção de

30,00

48,00

72,00

90,00

135,00



«shopping center",
cujo valor será

individualizado por
unidade (loja) -

- imóvel residencial,
com área

construída:
- até 150n?
	

isento

- até 200m2
	

40,00

- até 300m2
	

60,00

- até 400m2
	

80,00

- acima de 400m2- 120,00
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Art. 9°- A Tabela B" anexa à Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, a
partir de 1 0 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a redação constante do
anexo único desta lei.

Art. 10 - O item 6 da tabela "F" a que se refere a alínea Kan do inciso 1 do
art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:

'6 - Perfumes, exceto água-de-colônia, conforme disposto em
regulamento'.".

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o art.

16 da Lei n°11.623, de 19 de outubro de 1994.
Sala das Reuniões,
Péricles Ferreira
Justificação: Este substitutivo remete para regulamento a forma, o prazo e

as condições para redução da carga tributária em até 18%- (dezoito por
cento), relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com produtos
de toucador e cosméticos. Também propõe a redução para 12% (doze por
cento), na forma a ser estabelecida em regulamento, do ICMS incidente nas
operações com jóias, além de manter no texto da Lei n° 6.763, de 1975, a
alíquota de 12% (doze por cento) nas prestações internas de transporte
aéreo, já adotada pelo regulamento do ICMS.

Propõe, ainda, alterações na Lei n° 6.763, de 1975, ampliando a
fundamentação legal para fins de regime especial de controle e fiscalização,
concedendo isenção e remissão de taxa de expediente em situações de
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pequena relevância, não compensando sua cobrança pela atividade estatal.

Outro aspecto de suma importância é a autorização para que o Poder
Executivo possa conceder moratória, seguida de remissão, para crédito
tributário oriundo de falta de pagamento do ICMS devido a Minas Gerais,
incidente sobre a importação, por meio de estabelecimento situado em outra
unidade da Federação, de mercadoria ou bem com destino a empresa
mineira, mediante o compromisso de que as importações realizadas pelo
beneficiário passem a ser efetuadas diretamente do território mineiro.

Anexo único
* - A tabela referente ao Anexo Único foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 13111196.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 862/96EMENDA N°1

Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O art. 17 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
'Art. 17- ........
Parágrafo único - Para emissão da guia do produtor rural, o interessado

deverá indicar no pedido o número de inscrição no Cadastro de Produtor
Rural, sem a necessidade de exibir o respectivo cartão.'.'.

Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
Justificação: A medida proposta em muito facilitará a vida do produtor

rural, uma vez que a eliminação da exigência de exibição do cartão para
emissão de guia resultará no fim da burocracia que vem dificultando
sobretudo a venda de bovinos e eqüinos realizada entre produtores rurais de
diferentes e distantes regiões do Estado. A nova redação estabelece que é
suficiente apenas a indicação do número de inscrição, o que já vem sendo
praticado em outros Estados.

EMENDA N°2
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art..... - O art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

g	redação dada pelo art. 1 0 da Lei n°12.282, de 29 de agosto de1996,  passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 56 - As multas para as quais se adotará o critério a que se refere o
inciso III do art. 53 são as seguintes:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórias, nos
casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou intempestivo do
imposto, observado o disposto no § 1° deste artigo:

a) de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do imposto, por dia de
atraso, quando o pagamento ocorrer no prazo de 59 (cinqüenta e nove) dias
contados do vencimento;
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b) de 18% (dezoito por cento) do valor do imposto, quando o pagamento

ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior;
II - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito tributário de natureza

não contenciosa, de 36% (trinta e seis por cento) do valor do imposto,
observadas as seguintes reduções, quando o pagamento for efetuado de
uma só vez:

a) quando o pagamento se efetivar no prazo de 10 (dez) dias contados da
data do recebimento do Auto de Infração:

1 - a 3% (três por cento) do valor do imposto, quando a lavratura do Auto
de Infração ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do
vencimento;

2- a 9% (nove por cento) do valor do imposto, quando a lavratura do Auto
de Infração ocorrer após o 300 (trigésimo) dia e até o 60 0 (sexagésimo) dia
contados da data do vencimento;

3- a 12%(doze por cento) do valor do imposto, quando a lavratura do Auto
de Infração ocorrer após o 600 (sexagésimo) dia contado da data do
vencimento;

b) quando o pagamento se efetivar após o 100 (décimo) dia e até o 400
(quadragésimo) dia contados do recebimento do Auto de Infração, a 18%
(dezoito por cento) do valor do imposto;

e) quando o pagamento se efetivar após o prazo previsto na alínea
anterior, a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto;

III - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito tributário de natureza
contenciosa, de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, observadas
as seguintes reduções quando o pagamento for efetuado de uma só vez:

a) a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento se efetivar no prazo de 10 (dez) dias contados da data do
recebimento do termo expedido pela Fazenda Pública Estadual, na fase
preliminar da ação fiscal;

b) a 30% (trinta por cento) do valor do imposto, quando o pagamento
ocorrer após o prazo referido na alínea anterior.'.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Com a estabilização da economia e a inflação pouco superior

a 1% ao mês, não se justifica a cobrança de percentuais altíssimos de multas
no Estado, chegando até a 100%, como ocorre em relação ao crédito
tributário de ICMS.

Por essa razão, apresentamos proposta de redução dos percentuais. Isso
possibilitará até mesmo que empresas mineiras em débito para com a
Fazenda Pública Estadual possam quitar o montante principal e as multas
em valores razoáveis e que não se coloque em iminência a própria falência
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dessas empresas.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram

apresentados ao projeto o Substitutivo n° 2, do Deputado Péricles Ferreira, e
as Emendas n°5 1 e 2, do Deputado José Bonifácio. Nos termos do § 4 0 do
art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter o substitutivo e as
emendas a votação, independentemente de parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1 .032/96, do Deputado José
Bonifácio, que autoriza a PMMG a celebrar convênios com Prefeituras
Municipais e outros órgãos públicos. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.166197, do Deputado João
Leite, que revoga a Lei n° 4.734, de 315165, e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

33 Parte (Grande Expediente)
O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência de "quorum" para votação da

matéria constante na pauta, a Presidência passa à 33 Parte da reunião,
destinada a comunicações e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicações
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas pelos Deputados José Militão (3) - falecimento das Sras Maria
de Lourdes Marfins, em Santa Rita de Caldas; Conceição Carvalho Pereira,
em Nova Serrana, e Gersina Alves Vilas Boas, em Porteirinha; Marco Régis
- falecimento da Sra. Teresinha Gonçalves Silva, em Esmeraldas; Maria
Olivia - falecimento do Vigário-Geral Emérito da Diocese de Luz, Monsenhor
Geraldo Mendes Vasconcellos, em Luz; Péricles Ferreira (2) - falecimento
dos Srs. Frederico Wilson Bittencourt, em Belo Horizonte, e Messias Pereira
Dias, em Janaúba; Dimas Rodrigues - falecimento da Sra. Ivone Dias Borges
Oliveira, em Janaúba; Paulo Schettino (2) - falecimento dos Srs. Henrique
Fernandes Ensa, em São Lourenço, e Edward Simões Barbosa, em Belo
Horizonte; Toninho Zeitune - falecimento do Sr. José Carlos Ferreira, em
Monte Santo de Minas; Wanderley Ávila (2) - falecimento do Sr. Viriato
Nunes e da Sra. Clélia Gonçalves Dias de Oliveira, em Belo Horizonte; e
Roberto Amaral - falecimento do Sr. José Marques de Abreu, em Montes
Claros (Ciente. Oficie-se.).

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

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
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12, às 9 horas, e para a extraordinária de amanhã, às 20 floras, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária 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 221 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 6111197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.419197; designação de relator; emissão de parecer,
questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
existência de "quorum" para discussão; questão de ordem; discurso do
Deputado Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - 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 -
Anivaido Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqümnio - Ibrahim Jacob - irani
Barbosa - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Femando 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 Vasconceltos - Sebastião Costa - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 20h15min, a lista de

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

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olívia, 53-Secretária, nas funções de 2°-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2° Parte (Ordem do Dia)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.41 9/97,

do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração
de Minas Gerais - CARDIOMINAS. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitir parecer. A Presidência,
nos termos do § 20 do art. 147 do Regimento Interno, designa como relator
da matéria o Deputado Carlos Pimenta e indaga de S. Exa. se se encontra
em condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estamos em condições de
emitir o parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta, para emitir
seu parecer.

O Deputado Carlos Pimenta - (- Lê:)
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.419/97

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.419197 autoriza

doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e
extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.

A matéria foi examinada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A requerimento do Deputado Wanderley Ávila, a proposição foi incluída na
ordem do dia, nos termos do art. 223 do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Fundação, integrante de projetos de administrações passadas,

não pôde atingir sua finalidade por motivos diversos.
Objeto de investigação desta Casa por mais de uma vez, o grande hospital

que se pretendia entregar à população mineira tem sido preocupação
constante do Governo e de todos os que se interessam pela melhoria das
condições de saúde da população, devido à paralisação das obras.

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, antiga proprietária, aliás,
dos lotes de terreno desapropriados pelo Governo do Estado, em 1988, para
a construção do CARDIOMINAS, pelos relevantes serviços que vem
prestando aos mineiros não só da Capital, mas de todo o Estado, mostra-se
agora como a entidade mais indicada para assumir a conclusão dos
trabalhos e pôr o hospital em funcionamento.

Extinguindo-se a Fundação e sendo seus bens transferidos à Santa Casa,
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o Estado verá resolvida uma questão que se arrasta há vários anos e que
veio gerando, com o passar do tempo, prejuízos ao erário.

Vale salientar a forma como ocorrerá a doação, que cria encargos para a
donatária, garantindo os seguintes pontos, realmente importantes: o
funcionamento, no prazo de cinco anos, de um centro hospitalar de alto
padrão, e o aumento da oferta de leitos para o SUS e para os servidores
públicos estaduais, mediante convênio com o IPSEMG.

Cremos, portanto, que o projeto em análise não merece reparos e terá,
sem dúvida, o aplauso da comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.419197 na

forma proposta."
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Eu gostaria que a Presidência desse
uma informação ao Plenário. A época da construção do Hospital
Cardiominas, como expôs o relator, houve uma desapropriação de terrenos
que anteriormente pertenciam à Santa Casa; eu gostaria de saber se esses
terrenos foram doados para o Estado ou negociados e, nesse caso, a que
valor. Entendo que essa questão de ordem antecede qualquer discussão que
possamos fazer em relação à proposta em curso. Sr. Presidente, para
garantir a resposta à questão de ordem, em tempo, e considerando que não
há "quorum" neste momento, solicito a V. Exa. que encerre os trabalhos
desta reunião. Assim, no momento oportuno, poderemos ter a resposta a
esta questão de ordem e, em tempo, a votação da proposta.

O Sr. Presidente - A Presidência está em condições de responder à
questão de ordem de V. Exa. O terreno foi desapropriado da Santa Casa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A questão de ordem inclui, ainda, o
valor dessa desapropriação; ou seja, quais os seus resultados e em que
condições ocorreu tal desapropriação. Tenho a impressão de que, assim, ela
merece um tempo maior da Presidência. Peço, portanto, que V. Exa. encerre
os trabalhos por falta de "quorum.

O Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, a Presidência informa que vai apurar o valor e a responderá
posteriormente. Como temos matéria importante a ser votada, a Presidência
determina que se faça a chamada para recomposição do número regimental
e solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados; encontram-se

nas comissões 5 Deputados; portanto, há "quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos.

Questão de Ordem
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostada de um esclarecimento
preliminar, considerando que encaminhei a esta Presidência uma proposta
de emenda ao projeto. Antes de iniciar a discussão, esta emenda estará
sendo considerada, ou faz-se a discussão e só depois o Presidente acolhe a
emenda?

O Sr. Presidente - A Presidência receberá as propostas de emenda no
momento oportuno, ou seja, no decorrer da discussão. Em discussão, o
Projeto de Lei n° 1.419197. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado
Adelrno Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Quero, neste momento de discussão, apenas registrar que o
Projeto n° 1.419197, do Governador do Estado, ao incorporar as propostas de
emendas, deverá ser remetido para as comissões de mérito para que
possamos fazer uma análise mais detalhada, mais aprofundada, da
proposição em pauta.

Consideramos que a forma como o Governador do Estado está propondo a
doação de um patrimônio público para uma instituição privada é indevida,
desnecessária e onerosa para o Estado. Gostaria, assim, de registrar minha
preocupação, chamando a atenção dos parlamentares, pois não podemos
considerar como séria qualquer atitude governista para impedir a discussão
desse projeto. Recentemente, a imprensa mineira, e gostaria depois de ouvir
do Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, qual é a consistência
dessa afirmação, anunciou que a Liderança do Governo teria estabelecido
uma estratégia para a não-discussão, nas comissões, do projeto. Duas
comissões perderam prazo e não emitiram parecer. Fizemos um
requerimento solicitando a presença de representantes do Governo e da
Santa Casa e não tivemos a acolhida desse requerimento, sob o ponto de
vista prático. A discussão não foi realizada, e não podemos admitir que o
Governo de Minas continue entregando o patrimônio dos mineiros sem, no
mínimo, discutir. Isso não é estratégia política. Isso é sonegar ao povo
mineiro e aos Deputados a oportunidade de fazer um debate mais profundo,
para tornar clara a posição e o interesse de cada um dos setores existentes
nesta Casa e a verdadeira intenção do Governo. Se tivermos argumentos
concretos capazes de nos convencer de que as medidas apresentadas pelo
Governo são as melhores, não teremos nenhum constrangimento em votar
favoravelmente às propostas e a essas eventuais medidas. Mas diante das
proposições, que são absolutamente inconsistentes, devemos repudiar
qualquer ato de negação do diálogo e do debate, ao votarmos projetos que
impliquem perda de recursos, perda de patrimônio e de controle do Estado.
Queremos que, no mínimo, o Governo de Minas Gerais tenha a dignidade e
a coragem de debater todas as proposições e, aí sim, vamos poder



318
estabelecer perante o povo mineiro quem é quem nesta Casa, quem é quem
no Governo, que fala em democracia, em probidade administrativa, que tala
em seriedade na administração pública.

É preciso que haja o debate, que é próprio da democracia. A estratégia de
não debater e votar aqui o projeto é ato de autoritarismo inaceitável. Espero,
portanto, Sr. Presidente, que esse projeto possa ser remetido às Comissões
e que lá possamos ter os espaços necessários para que façamos um debate
amplo e detalhado, para encontrarmos a melhor solução com referência à
destinação do CARDIOMINAS, de triste memória. O relator, no seu parecer,
afirma que o CARDIOMINAS já foi alvo de algumas investigações. Nós já
constituímos comissão especial para avaliar e analisar o CARDIOMINAS.
Concluímos, naquelas análises, que existem irregularidades graves em
relação a ele. Acho absurdo um Governo, depois de concluirmos essas
irregularidades, ainda assim fazer a transferência sem nenhuma medida
concreta em relação a esse processo.

O Deputado Andersàn Adauto - (Em aparte) - Deputado, estamos
acompanhando a discussão sobre o CARDIOMINAS e acredito que a
posição do PMDB seja idêntica à do PT, no que diz respeito ao Governo
passar o CARDIOMINAS para a Santa Casa. Mas gostaria de fazer algumas
colocações, porque há situações que são repetidas várias vezes e, assim,
podem passar até a ser verdadeiras. Com relação às irregularidades do
CARDIOMINAS, tivemos conhecimento do que a Assembléia fez. E, da
mesma forma pela qual ela procurou se aprofundar nas investigações sobre
a construção do CARDIOMINAS, ela fez investigações sobre o Tribunal de
Contas do Estado. Como havia verba do Governo Federal, o Tribunal de
Contas da União também se pronunciou. Há algumas coisas que penso
serem interessantes falar, pois não sei se são do conhecimento de V. Exa.
esses dados, tanto do Tribunal de Contas do Estado quanto do Tribunal de
Contas da União. O primeiro deles que nos chamou a atenção é quanto
custa o metro quadrado de uma construção dessas. De acordo com os
especialistas, o INCOR custou mais ou menos US$1 .330,00 o metro
quadrado, o Albert Einstein custou em tomo de US$1.500,00 o metro
quadrado, e o CARDIOMINAS, mesmo sendo acusado de irregularidades em
suas obras, teve orçado como custo de construção o valor de US$1.186,00.
Portanto, era um custo por metro quadrado menor que o do Albert Einstein e
o do INCOR.

Ainda dentro dessa linha de irregularidades e de superfaturamento que V.
Exa. coloca, é importante falar sobre algumas outras colocações que foram
feitas. A Wenzel & Wenzel, firma especializada na construção de hospitais,
fez os hospitais da Golden Cross e é bem considerada pelo Ministério da
Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Secretário César
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Rodrigues Campos, da Administração Patrus Ananias, da qual V. Exa. fez
parte, como tendo notória especialização no assunto. Afirma o Secretário
que hospitais do porte do CARDIOMINAS têm um custo por metro quadrado
acima de US$1.110,00, portanto, se está absolutamente dentro do valor
gasto para construí-lo até o momento.

Outra observação: Jarbas Karman, considerado também de notória
especialização pelo Tribunal de Contas da União, afirma que o metro
quadrado de hospital de primeiro nível inicia em US$500,00, e que os
hospitais de quarto nível, como é o caso do CARDIOMINAS, chegam
perfeitamente a US$1 .500,00, mais ou menos. Então, a CPI da Assembléia
chegou à conclusão de que o Estado gastou US$20.000.000,00 e
superfaturou US$10.000.000,00. Eu, particulannente e sem paixão, acredito
que é muito difícil, no processo de construção de uma obra, aplicar
US$20.000.000,00 e praticar um superfaturamento de US$10.000.000,00.
Penso que isso é uma coisa extremamente difícil e que não é lógico esse
número.

Segundo, entretanto, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, datado
de 18112192, diz o seguinte: "No Quadro de Etapas Executadas (anexo fis.
37), os valores realizados (medidos) correspondem a R$20.990.386,03, e os
valores demonstrados no relatório da CPI (fis. 9 deste) como pagos ao
Consórcio Cojan/Santa Bárbara são da ordem de R$19.252.318,32,
resultando, portanto, que a diferença de R$10.000.000,00, apontada no
citado relatório, não procede, conforme é demonstrado."

E mais adiante, ele diz o seguinte: "De posse das medições de execução
das obras e das respectivas autorizações de pagamento (APP5) referentes
ao contrato 63188 e seus respectivos aditivos, realizamos o exame da
documentação e a conferência dos valores apontados nas medições de
serviços e seus reajustamentos e nas APP5 nos citados instrumentos (Anexo
IV, às fis. ...). A apuração realizada por essa equipe de inspeção constatou
que os pagamentos efetuados pelo DEOP ao Consórcio Cojan/Santa Bárbara
apresentam-se corretos, tendo seus valores correspondência com as
medições dos serviços e de reajustes para a execução das obras."

Então, percebe-se, em primeiro lugar, o custo por metro quadrado na
lógica que se pratica no mercado em obras desse estilo, e as medições
correspondem ao contrato e aos aditivos que foram feitos. Segundo, como é
uma obra que teve recursos do Governo Federal houve também um trabalho
por parte do Tribunal de Contas da União.

Então, não foi só o trabalho da Assembléia Legislativa, Deputado. Além do
trabalho da Assembléia Legislativa, se formos colocar em discussão a
situação do CARDIOMINAS até agora, acho que seria legitimo e salutar -
estou fazendo essa colocação exatamente porque V. Exa. está pretendendo



320
fazer uma discussão mais profunda, o que é também a nossa intenção -
primeiro esclarecer o que foi feito até agora e depois levar em conta se
devemos ou não fazer a entrega.

Acho que estamos discutindo isso num dia extremamente feliz, quando a
manchete do "Estado de Minas" traz exatamente a intenção do Governo de
vender o resto da CEMIG. Ele fala em vender os ativos exatamente para que
possa fazer aquilo que, segundo a lógica do Vice-Governador, acha correto:
o Estado deve se resumir àquilo que é da sua competência. E nos parece
que saúde é competência do Estado. Então, quer dizer, estamos discutindo,
no mesmo dia, a questão de repassar uma obrigação do Estado para
terceiros.

Gostaria, só para concluir, de ler também o parecer do Tribunal de Contas
da União, O Tribunal de Contas não encontrou qualquer indicio de
superfaturamento, por isso não aponta em seu parecer irregularidades de
aspecto formal, por exemplo, a ausência de projeto básico por ocasião da
licitação, que foi feito em cima de projeto arquitetônico, e a ausência de
projeto executivo quando do início das obras.

Quanto ao item apontado pelo Tribunal de Contas da União, sobre o edital
de licitação possuir cláusula restritiva, é oportuno salientar que a lei federal
não exige a caução. Então, a única coisa que ele colocou foi com relação à
falta da caução, mas a lei de licitação estadual permite que seja exigida a
caução. Por outro lado, quanto à irregularidade referente à ausência de
dados sobre a aplicação do objeto conveniado e os rendimentos auferidos
em aplicação financeira de recursos relativos ao Termo Aditivo n° 14191 ao
convênio SUS 1191, o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que a
ocorrência foi autorizada pelo Ministro Iran Saraiva em despacho com o
então Secretário de Estado da Saúde.

Fala-se muito em superfaturamento, mas, em sua conclusão, o Tribunal de
Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, após criteriosa análise do
processo, nada encontraram que comprovasse o fato. Estou fazendo essa
leitura porque acompanhei o assunto nas poucas vezes em que ele foi
discutido nas Comissões e porque percebo a insistência de V. Exa. em dizer
das irregularidades praticadas até hoje.

Acho, portanto, importante que a Casa tome conhecimento dos estudos
que foram realizados tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pelo
Tribunal de Contas da União.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Anderson
Adauto. Sua contribuição foi muito importante.

As irregularidades, na realidade, existem. O superfaturamento é uma
irregularidade. Está muito claro para nós que a compra de equipamentos foi
feita antes da conclusão do hospital. Ora, a realização dessa compra antes
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do planejamento do término da obra constitui uma tremenda irregularidade
pela qual alguém deve ser responsabilizado. Trata-se de um erro
absolutamente inconcebível do processo administrativo.

Quando o Tribunal de Contas apresenta um dado que se diferencia da
nossa análise, não podemos colocar uma pedra em cima. É preciso
questionar. O Tribunal de Contas é o dono da verdade? É ele que deve
emitir a última palavra? Nós nos contentamos com isso? E claro que não
podemos nos contentar com isso de imediato. Temos ai, inclusive, que fazer
um outro questionamento bem sério: a Assembléia fez sua análise de
maneira incorreta? Em que ponto erramos? Não podemos aqui permitir
análises irresponsáveis e inadequadas. Temos que descobrir onde está o
erro. Se estivermos mesmo errados, vamos reconhecer que o Tribunal tem
razão e fazer o ajuste. Mas, diante das diferenças estabelecidas, toma-se
necessário encontrar a verdade. Onde ela está? Eu ainda não tenho a
resposta.

O que quero dizer é que os governos ainda não tomaram nenhuma medida
para equacionar o problema. Não podemos admitir que um governo, que
trabalha com recursos públicos, nada resolva diante do fato ou contente-se
com um ou outro dado. Não estou dizendo que ele tenha que acolher a
nossa informação, mas também não podemos admitir serenamente que
esteja tudo certo. O erro da Assembléia, num e noutro caso, seria grande
demais.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Vou me permitir esclarecer três
pontos que dizem respeito ao CARDIOMINAS, e talvez por isso me estenda
um pouco mais.

Primeiro: o relatório que acabamos de apresentar, expressando o
pensamento deste Deputado, coloca em confronto duas situações: a situação
atual do CARDIOMINAS e a sua situação futura, depois que for transferido
para a Santa Casa.

Em nenhum momento tivemos a oportunidade de discutir uma terceira
hipótese, que bem poderia ser colocada. A bem da verdade, nossa Comissão
perdeu o prazo; a bem da verdade, o projeto veio em regime de urgência,
tirando-nos a possibilidade de uma discussão mais ampla. Ora, achamos que
o povo mineiro merece a oportunidade de uma discussão mais profunda a
respeito do assunto.

Naquilo em que nos baseamos para emitir o parecer, havia apenas as duas
hipóteses a que já me referi, e, entre o hospital permanecer parado,
desativado, inacabado, e a oportunidade de colocá-lo em funcionamento
numa instituição de responsabilidade e confiabilidade, como é o caso da
Santa Casa, preferimos ficar com a segunda hipótese.

Segundo ponto: o Deputado Anderson Adauto acaba de provar que é uma
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das grandes inteligências desta Casa Legislativa. Ele fez a sua colocação
levando em conta apenas o aspecto da legalidade ante o Tribunal de Contas
do Estado e o Tribunal de Contas da União.

Ora, faço a V. Exa., Deputado Adelmo Carneiro Leão; ao Deputado
Anderson Adauto e a todos nós a seguinte pergunta: o processo do
CARDIOMINAS está errado agora ou está errado desde o momento em que
foi concebido e projetado para ser um hospital de excelência na área de
atendimento cardiovascular?

Como médico, como integrante da Comissão de Saúde e como um dos
componentes de comissão especial criada nesta Legislatura - não nas
Legislaturas passadas -, ao fazer uma análise do CARDIOMINAS, chego à
conclusão de que ele nasceu errado. Um hospital faz a sua planta e antes de
iniciar os trabalhos arquitetônicos importa toda a aparelhagem. Todos esses
aparelhos de alta precisão chegam antes de o hospital colocar a primeira pá
de cal. Chegaram antes de o hospital ter uma concepção mais firme e a
certeza de que seria construído. Esses aparelhos ficam encaixotados durante
10 anos, tomam-se obsoletos, perdem a garantia, nunca são
desencaixotados. Esse hospital, para mim, ou para qualquer outra pessoa,
parece que já nasceu errado.

O Governo Eduardo Azeredo e nós da Comissão concluímos que alguma
pessoa de mente sã tem que colocar um fim nessa história, nessa novela do
CARDIOMINAS. O que está sendo colocado é isso: qual é o melhor modelo?
Qual é a melhor atitude? Qual é o melhor caminho que o Governo deve
tomar em relação ao CARDIOMINAS?

Ele apresentou uma proposta que poderia ser modificada na Casa. Nós
temos de dar a mão à palmatória. Temos que reconhecer a nossa culpa,
porque nós também perdemos o prazo para a discussão mais ampla.

Concordo em gênero, número e grau com V. Exa. Não tive outra opção.
Entre a opção de deixar essa aparelhagem desativada mais 10 ou 20 anos
ou doá-la a uma instituição filantrópica de grande credibilidade e de grande
trabalho prestado ao povo mineiro, achei - pelo menos a minha consciência
ditou - que deveria seguir esse caminho, essa opção.

Estou sendo claro com V. Exa.. Se encontrarmos a possibilidade de urna
discussão mais ampla para vermos o que é melhor para Minas Gerais,
daremos a nossa contribuição. Dizer que o problema do Hospital
CARDIOMINAS deve ser analisado, apenas, sob o aspecto da
constitucionalidade ou sob o aspecto da legalidade, é ser muito simples no
pensamento.

A questão do CARDIOMINAS é muito mais profunda. É uma questão social
que envolve grandes recursos do povo de Minas Gerais e não pode ser
abandonada na sua origem. Ele nasceu errado. Quem concebeu o
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CARDIOMINAS o concebeu de forma absolutamente errada, totalmente
distante do que acontece hoje.

Quero colocar o meu pensamento. Se não o fizer, poderá parecer que o
Deputado Carlos Pimenta fez o seu parecer de forma errada. Fiz baseado
em fatos. Tínhamos dois caminhos, estávamos em uma encruzilhada: ou
apresentava o meu parecer contrário à proposta do Governo e deixava o
hospital como está, ou o apresentava de outra forma, concordando com essa
alternativa, que era a única que tinha como relator. Se encontrarmos outra
forma, estou aberto à discussão popular. Não podemos esquecer a origem
do CARDIOMINAS, nem os passos que podemos seguir a partir de agora,
para darmos um final feliz a essa novela.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Carlos Pimenta, agradeço a
sua intervenção. Quero apenas dizer a V. Exa. que a nossa preocupação era
e é discutir essa proposição do Governador. E fundamental debatermos a
situação do CARDIOMINAS para buscarmos a melhor alternativa.

Não tenho a proposta do Governador corno a melhor alternativa. Tenho a
sugerir outras propostas, não digo que tenho a melhor. Gostaria apenas de
sugerir a possibilidade do debate, da reflexão e da análise da
responsabilidade do Estado com a saúde, e, inclusive, de redesenhar aquela
estrutura e destiná-la à atenção da saúde na lógica do SUS e na lógica da
responsabilidade do Estado.

O Governo tem responsabilidade naquilo que aconteceu. A não-discussão
foi estratégia de Governo, e isso é lamentável. Por isso estou levantando
essa questão, porque não é possível conduzirmos processos nesta Casa sem
que haja diálogo. O Líder do Governo divulgou recentemente na imprensa
essa posição como estratégia para que a votação ocorresse. Não se permitiu
a discussão na Comissão Conjunta. É isso que lamentamos.

Vamos debater esse assunto a respeito do CARDIOMINAS, vamos ver
todos os problemas existentes, todas as alternativas, o princípio
constitucional, a luta de todo o movimento de saúde, reconhecer a
importância das conferências estaduais, municipais, da ioa Conferência
Nacional de Saúde, a importância do SUS, a importância da estrutura física
para que o SUS possa ser implementado neste País, a importância de
termos uma melhor e maior estrutura em Belo Horizonte. Tudo isso precisa
ser analisado. Vamos levantar aqui as questões estratégicas relativas à
saúde e, nesse contexto, inserir o CARDIOMINAS. Se não tivermos as
respostas, chamaremos colaboradores, consultores, especialistas na área,
mas não debater é um ato de sonegação da liberdade, da democracia. Isso é
inconcebível.

O apelo que faço ao Governador, aos representantes do Governador nesta
Casa, é que discutamos todos os detalhes sobre a saúde pública. Vamos
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buscar a melhor forma. A nossa posição é que se encontrem saídas em
benefício do povo mineiro. O que estamos vendo, pelo menos de mediato, é
que isso contraria uma série de dispositivos de interesse coletivo. Por isso
mesmo não podemos dar a resposta rapidamente, dizendo que o
Governador está certo.

Retomarei a palavra ao Deputado Anderson Adauto, para que ele possa
fazer as suas considerações.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Antes de entrar nessa parte,
gostaria de fazer algumas colocações com relação às palavras do Deputado
Carlos Pimenta.

Não acredito que foi errada a idéia de se fazer o hospital do coração em
Minas. Acho que foi acertada. Minas é a 2a economia, tem a 2a maior
segunda população do Pais, nada mais justo que o Estado buscar ter
hospitais excelentes, como é o hospital do coração.

Pela lógica, da mesma forma que fui apenas pela área da legalidade,
apenas transcrevi as constatações do Tribunal de Contas da União e do
Tribunal de Contas do Estado. Para mim é difícil entrar nessa forma de
raciocínio do Deputado Carlos Pimenta, que é a do conformismo.
Percebemos que está tomando conta da classe política brasileira o
conformismo. Todos se conformam com a realidade, com a situação.
Particularmente, acredito que quem pleiteia ocupar o Governo de Minas tem
de estar preparado para conduzir a política e a economia mineira.

Voltando atrás, o hospital não ficou parado por dez anos. O hospital deixou
de receber investimentos a partir de 1991. Temos, portanto, cerca de sete
anos. Nem todos os equipamentos foram comprados. Isso é natural. Ao
fechar o ano, existe uma rubrica para comprar equipamentos. Essa rubrica
pode ser diferente da rubrica de investimentos. O Estado pode chegar à
conclusão de que tem a necessidade de comprar. Eu, por exemplo, já
construi uma casa e, enquanto ela estava em construção, comprei alguns
móveis para colocar lá. E não me achei burro em ter feito isso, de forma
alguma. Não vi, de forma alguma, incoerência nisso. Acho absolutamente
natural conduzir um processo de construção e um processo de aquisição de
equipamentos também. Mas nem todos os equipamentos foram comprados.
Alguns foram adquiridos, talvez prevendo-se que os governos que viriam
depois não dariam conta de comprar os mais caros, como está acontecendo,
já que não estão conseguindo concluir a parte física do hospital.

Não quero polemizar. Gostaria de dizer que é importante que a Casa tome
conhecimento, senão ficaria sabendo apenas do que aconteceu na Comissão
Parlamentar de Inquérito. Dessa forma, faço colocações a esse respeito e
farei tantas quantas forem necessárias. Acho a Assembléia Legislativa de
Minas uma casa extremamente competente para a elaboração de leis.
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Os técnicos desta Casa têm muita capacidade para nos assessorar na
elaboração de leis. Acho que talvez nenhuma outra Assembléia Legislativa
do País tenha um corpo de técnicos tão capaz. No entanto, duvido que haja
alguma Casa com técnicos tão incompetentes, repito, tão incompetentes na
fiscalização do Poder Executivo quanto esta Casa. Não falta apenas a
vontade política dos parlamentares em querer fiscalizar. Percebemos que -
participei de várias comissões parlamentares de inquérito - quando se tem a
vontade política de conduzir e buscar a verdade, não temos técnicos á altura
para nos assessorar a chegarmos à verdade. Quero dizer que em todas as
comissões parlamentares de inquérito que acontecerem na Casa, com o
atual quadro de colaboradores da Casa no que diz respeito à fiscalização do
Poder Executivo, quando a Assembléia Legislativa estiver de um lado e o
Tribunal de Contas do outro, sem titubear, fico com a posição do Tribunal de
Contas do Estado, e muito mais com o da União, porque lá dentro há um
corpo técnico com uma capacitarão melhor do que o desta Casa. Prova
disso é o como técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Casa. Vamos votar o orçamento deste ano, e duvido que a
Casa tenha sobre ele uma avaliação profunda, e também sobre as contas do
Governo.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, com essas colocações, mais uma vez,
procuramos marcar a nossa posição. No nosso entendimento, a Casa é
extremamente competente para elaborar leis, mas também a acho
profundamente incompetente no que diz respeito a fiscalizar o Poder
Executivo. Sou temeroso nos julgamentos de qualquer CPI que venha
ocorrer na Casa. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Anderson Adauto, obrigado.
Inicialmente, quero dizer, na condição de Líder da Minoria, que esta Casa
tem algumas contradições muito graves, não em relação aos técnicos, aos
profissionais da Casa, e em relação à sua própria estrutura política. Pela
primeira vez está muito evidente que, até o presente momento, com exceção
do PT, os demais partidos são partidos governistas, inclusive o partido de V.
Exa., que tem apoiado sistematicamente o Governo. O Líder da Minoria está
do mesmo lado do Governo. Espero que tenhamos um novo ordenamento e
que respeitemos esses princípios que são próprios da democracia.
Esperamos que não haja nenhuma manobra que contrarie esses princípios
democráticos para a organização do Legislativo.

A segunda coisa que gostaria de colocar é que estou entre os
inconformados. Por isso, não posso admitir que esse projeto seja votado sem
discussão e sem aceitarmos o que já foi construído como alternativa a essa
proposta do Governador. Tenho a convicção de que há propostas melhores.

Quero dizer ainda que a Casa tem competência para, se não tiver em seu
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corpo os melhores técnicos - isso pode acontecer, não haver técnicos
especializados -, buscar, contratar e propor uma consultoria independente,
para avaliar onde está a verdade. Não quero ficar com o Tribunal de Contas
nem contra a proposta da Casa. Existe uma análise importante da Casa que
deve ser levada em consideração. Com relação àqueles que fizeram a
análise, precisamos sentar com os técnicos e avaliar o porquê da diferença
estabelecida.

O Deputado Hely Tarqüinio foi o relator da Comissão Especial que
analisou o CARDIOMINAS. Quando colocamos para o público a verdadeira
fraude dos desvios de recursos, nos fundamentamos em dados de análises
técnicas. Como foram estabelecidas diferenças, precisamos rever as
análises. Não podemos negá-las. Também não podemos estabelecer um
rótulo nesta Casa para negar e ficar com o lado que nos interessa. No caso,
o lado que me interessa é a verdade. Se temos diferenças é porque essa
verdade não foi encontrada. Devemos nos debruçar sobre isso.

O Deputado Hely Tarqüínio (Em aparte) - Gostaria também de manifestar
a minha posição, já que fui um dos relatores de uma das duas comissões
especiais. Gostaria de fazer um depoimento. Ficou bem claro naquela época
que havia uma fraude de US$10.000.000. Encaminhamos o problema ao
Tribunal de Contas e este mais ou menos mostrou isso. Mas a Casa tinha
técnicos competentes. Discordo totalmente do Deputado Anderson Adauto,
que chega a ser simplório ao dizer que se compra mobília antes de se fazer
uma casa. Isso não existe. Em primeiro lugar, a tecnologia médica oscila,
varia, evolui de dois em dois, de três em três anos. Tanto é verdade que os
computadores, os tomógrafos que são importados dos Estados Unidos não
são usados além de dois anos. Eles somente são usados por dois anos e
depois são mandados para cá. Ele teve um raciocínio simplório nesse
aspecto da Medicina. A ciência evolui a passos largos ultimamente.

Foram comprados muitos equipamentos sem necessidade nenhuma.
Temos que dizer que o CARDIOMINAS foi uma experiência lamentável. O
mineiro teria o orgulho de dizer que Minas tem um hospital do coração,
assim como São Paulo. Temos um hospital de excelência em atividade
cardiológica, o BIOCOR, que talvez deva ser o terceiro hospital em cirurgias
cardiológicas complexas. Voltando ao CARDIOMINAS, encaminhamos o
problema ao Ministério Público. O Deputado Adelmo Carneiro Leão lembra-
se disso: estive com o Procurador designado pelo Ministério esta semana,
mas até hoje ele não têm uma posição. Deveríamos fazer um movimento
aqui para cobrar uma providência do Ministério Público. Já cobrei por meio
de dois ou mais requerimentos aprovados neste Plenário. Quanto à
constitucionalidade, de alguma forma, a situação de caos da saúde é tão
grave que o Governo está procurando parceria. As vezes, também me
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interrogo se ele não estará fugindo ao compromisso constitucional, O
Governo procurou uma parceria. Ele convidou o Deputado Adelmo Carneiro
Leão para uma reunião informal com o Secretário da Casa Civil, para saber
se, quando o projeto chegasse a esta Casa, todos os Deputados médicos
concordariam com ele. A Comissão de Saúde perdeu o prazo. Acho que o
debate despertou pouco interesse. Sei que, no seu caso, Deputado, você não
estava em Belo Horizonte. A Comissão de Saúde teve tempo de discutir.
Poderia ter provocado mais discussões. Por outro lado, penso que o projeto
é constitucional. E certo que a prestação de serviços de saúde é obrigação
do Estado. Devido a dificuldades de dinheiro, buscou-se parceria com uma
instituição que tem experiência com o SUS, que tem atividade de convênios
com o seguro-saúde. De qualquer forma, estarão sendo oferecidos mais 300
leitos em Belo Horizonte. A nossa necessidade não é a cirurgia cardiológica.
Temos necessidade da Medicina Geral, porque temos deficiência extrema de
leitos. Acho que é viável a doação do CARDIOMINAS para a Santa Casa.
Assim o paciente terá a chance de ser atendido pelo SUS, se não tiver o
seguro-saúde. Não tenham dúvida de que o Governo está abrindo mão de
sua prerrogativa de cuidar da saúde, mas, diante da situação de caos, até
certo ponto é correta a proposta. Ela seria a melhor, por isso, voto a favor da
doação do CARDIOMINAS.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo. Carneiro Leão - Considerando a inexistência de

"quorum", solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 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 logo mais, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA isa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR

As dez horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade e João
Leite, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado João Leite 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 passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação, de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
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Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei no
1.380197 com a Emenda n° 1. Submetido a 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, 11 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto - João

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.114/97

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Raul Lima Neto, tem
corno objetivo tornar obrigatória a instalação de sanitários de uso gratuito
nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais.

Publicada em 1513197, foi a proposição distribuída â Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, que opinou por sua aprovação na forma original.

Agora, em virtude de requerimento aprovado em Plenário, subscrito pelo
Deputado Olinto Godinho, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise, ao obrigar a instalação de sanitários de uso

gratuito nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de ônibus, procura
oferecer um minimo de conforto aos usuários do transporte coletivo
intemiunicipal.

Os terminais rodoviários e os pontos de parada integram direta ou
indiretamente o serviço de transporte intermunicipal de passageiros e, por
essa razão, devem ser regidos pelas mesmas normas aplicáveis a esse
serviço.

Dispõe o art. 22 da Lei Federal n° 8.076, de 1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor):

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e, quanto aos
essenciais, contínuos.".
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Os denominados pontos de parada - não há dúvida - nada mais são do que

pontos comerciais que objetivam acima de tudo o lucro na venda dos seus
produtos aos passageiros que neles desembarquem ou que ali se encontrem
em trânsito. A atual situação submete o consumidor a um inquestionável
constrangimento: a instalação sanitária só poderá ser utilizada mediante
pagamento. Saliente-se, ainda, que o passageiro não tem alternativa, uma
vez que nesses pontos de parada, geralmente, não existe concorrência, o
que seria salutar para a melhoria da qualidade dos serviços.

No que diz respeito ao Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro -
TERGIP -, de Belo Horizonte, são tantas as suas fontes de renda-
estacionamento, aluguel de lojas, malex, taxa de embarque, etc. - que não
se justifica a cobrança de tarifa para utilização dos seus sanitários.

O que se pretende evitar por meio deste projeto é a exploração desmedida
do cidadão - principalmente de classe menos favorecida - que,
compulsoriamente, tem que freqüentar esses terminais rodoviários e pontos
de parada do transporte coletivo intermunicipal.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n°1.114/97.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrôsio Pinto, relator - José Militão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 320 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase (Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 1.509 a 1.511197 - Requerimento n° 2.406197 - Requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio, Alberto Pinto Coelho, Sebastião Costa e Gilmar
Machado - Comunicações: Comunicação do Deputado Alberto Pinto Coelho -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ajalmar Silva, Ivair Nogueira,
João Leite, Carlos Pimenta e Marco Régis - 2a Parte (Ordem do Dia): V
Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Acordo de Lideranças -
Decisão da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Sebastião Costa; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação - 2 2 Fase: Votação
de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.324197; Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; deferimento;
arquivamento do projeto - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.329197; aprovação na forma do Substitutivo ri° 1, com as Emendas n o

s 1 e
2 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.363197; aprovação na forma
do Substitutivo no i - Votação, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n° 862196;
requerimento do Deputado Gilmar Machado; discurso do Deputado Gilmar
Machado; aprovação do requerimento - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n°1.032/96; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Votação, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 1.166197; aprovação com a Emenda n° 1 - 33
Parte: Leitura de Comunicação - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Miguel Martini e Marco Régis -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria OUvia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
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Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 14h115min, 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.

ta Parte

ja Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gilmar Machado, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

r Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo

correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.509197

Disciplina a celebração de instrumentos de colaboração associativa, de
natureza financeira, que tenham por objetivo a execução de projetos ou
realizações de eventos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Das Disposições Iniciais
Art. 1 0 - A execução descentralizada de programa de trabalho a cargo de

órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, que
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envolva a transferência de recursos financeiros oriundos de dotações
consignadas no Orçamento Fiscal, objetivando a realização de programas de
trabalho, projeto, atividade ou de eventos com duração certa, será efetivada
mediante a celebração de convênios, nos termos desta lei, observada a
legislação pertinente.

§ V - Para fins desta lei, considera-se:
- convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos

públicos e tem como participe órgão da administração pública estadual
direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de
economiamista que esteja gerindo recursos do orçamento do Estado,
visando à execução de programas de trabalho, projeto, atividade ou evento
de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

II - concedente: órgão da administração pública estadual direta, autárquica
ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista,
responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do
objeto do convênio;

III - convenente: órgão da administração pública direta, autárquica ou
fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer
esfera de governo, ou organização particular com a qual a administração
estadual pactue a execução de programa, projeto, atividade ou evento
mediante a celebração de convênio;

IV - interveniente: órgão da administração pública direta, autárquica ou
fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer
esfera de governo, ou organização particular que participe do convênio para
manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;

V - executor órgão da administração pública estadual direta, autárquica ou
fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer
esfera de governo, ou organização particular responsável diretamente pela
execução do objeto do convênio;

VI - contribuição: transferência corrente ou de capital concedida em
virtude de lei, destinada a pessoas de direito público ou -privado, sem
finalidade lucrativa e sem exigência de contraprestação direta em bens ou
serviços;

VII - auxílio para despesa de capital: transferência de capital derivada da
lei orçamentária que se destina a atender a ônus ou encargo assumido pelo
Estado e que somente será concedida a entidade sem finalidade lucrativa;

VIII - subvenção social: transferência que independe de lei específica a
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio;

IX - transferências a municípios: transferências correntes ou de capital em
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virtude da lei orçamentária, destinadas a municípios dc Estado de Minas
Gerais, que atendam aos termos da legislação vigente;

X - termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação de
convênio já celebrado, formalizado durante sua vigência, vedada a alteração
da natureza do objeto aprovado.

Capítulo II
Dos Requisitos para Celebração

Art. 20 - O convênio ou instrumento congênere será proposto pelo
interessado ao titular do órgão ou da entidade responsável pelo programa,
mediante a apresentação do Plano de Trabalho, que conterá, no mínimo, as
seguintes informações:

- razões que justifiquem a celebração do convênio;
II - descrição completa do objetivo a ser executado;
III - descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e

quantitativamente;
IV - etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim;
V - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo

concedente e a contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para
cada projeto ou evento:

VI - cronograma de desembolso;
VII - declaração do convenente de que não está em situação de mora ou

de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da administração
pública estadual, direta ou indireta;

VIII - comprovação do exercício pleno de propriedade do imóvel, mediante
certidão de registro no cartório de imóveis, quando o convênio tiver por
objetivo a execução de obras ou benfeitorias no mesmo.

§ 1 0 - Exigir-se-á comprovação de que os recursos referentes à
contrapartida para complementar a execução do objeto, quando prevista,
estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento
recair sobre a entidade ou o órgão descentralizador.

§ 20 - Os beneficiários .das transferências referidas no art. 1 0 , quando
integrantes da administração pública, de qualquer esfera -de governo,
deverão inclui-Ias em seus orçamentos.

Art. 31 - A situação de regularidade do convenente, para os efeitos desta
lei, será comprovada mediante apresentação de certidão de regularidade
fomecida pela Secretaria da Fazenda Estadual - SIAFI.

§ 1°- Quando a declaração prestada pelo convenente datar de mais de 30
(trinta) dias, exigir-se-á a sua ratificação para a celebração do convênio.

§ 20 - Não se exigirá a comprovação de regularidade de que trata este
artigo para a liberação de parcelas, durante a vigência do instrumento.

§ 30 - Quando se tratar de convênio plurianual que objetive a manutenção
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de programas, inclusive os de natureza assistencial, será exigida a
comprovação da situação de regularidade de que trata este artigo, no início
de cada exercício financeiro, antecedendo a emissão de empenho, para o
custeio das despesas daquele ano.

§ 40 - A situação de regularidade do convenente, para os efeitos desta lei,
poderá ser comprovada mediante consulta a cadastro especifico que vier a
ser instituído pelo Governo Estadual para esse fim.

Ali. 40 - Atendidas as exigências previstas no artigo anterior, o setor
técnico e o de assessoria jurídica do órgão ou da entidade concedente,
segundo as suas respectivas competências, apreciarão o texto das minutas
de convênio acompanhado de:

- extrato, obtido mediante consulta ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Estadual - SIAFI -, do cadastramento
prévio do Plano de Trabalho, realizado pelo órgão concedente, contendo
todas as informações ali exigidas para a realização do convênio (pré-
convênio);

II - documentos cornprobatórios da capacidade jurídica do proponente e de
seu representante legal, da capacidade técnica, quando for o caso, e da
regularidade fiscal, nos termos da legislação especifica;

III - comprovante pertinente à pesquisa do concedente junto aos seus
arquivos e aos cadastros a que tiver acesso, em especial ao cadastro do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Estadual - SIAR

IV - cópia do certificado ou do comprovante do Registro de Entidade de
fins filantrópicos, fornecido pelo Conselho Estadual de Assistência Social,
quando for o caso.

Parágrafo único - Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos por esta
lei, somente poderão ser celebrados após a aprovação pela autoridade
competente, que se fundamentará nos pareceres referidos no °caput" deste
artigo.

Art. 5°- E vedado:
- celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder benefícios sob

qualquer modalidade, destinado a órgão ou entidade da administração
pública federal, municipal, ou para qualquer órgão ou entidade, de direito
público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros convênios
ou não esteja em situação de regularidade para com o Estado ou com
entidade da administração pública estadual indireta;

II - destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções
a instituições privadas com fins lucrativos.

§ 1 0 - Para os efeitos do inciso 1 deste artigo, considera-se em situação de
inadimplência, devendo o órgão concedente proceder á inscrição no cadastro
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de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Estadual - SIAFI -, o convenente que:

- não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos
recebidos, nos prazos estipulados por esta lei;

II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por
qualquer fato que resulte em prejuízo ao erário;

III - estiver em débito junto a órgão ou entidade da administração pública,
pertinente a obrigações fiscais ou contribuições legais.

§ 20 - Nas hipóteses dos incisos 1 e II do parágrafo anterior, a entidade - se
tiver outro administrador que não o faltoso -, após a instauração de tomada
de contas especial, a partir da remessa do processo ao Tribunal de Contas
do Estado, será liberada para receber novos recursos estaduais, mediante
suspensão da inadimplência pela unidade de controle interno a que estiver
jurisdicionado o concedente.

§ 30 - O novo dirigente comprovará semestralmente ao concedente o
prosseguimento das ações adotadas, sob pena de retomo à situação de
inadimplência

Capítulo III
Da Formalização

Art. 60 - O preâmbulo do termo de convênio conterá a numeração
seqüencial; o nome e o CGC dos órgãos ou das entidades que estejam
firmando o instrumento; o nome, o endereço, o número e o órgão expedidor
da carteira de identidade e o CPF dos respectivos titulares dos órgãos
convenentes, ou daqueles que estiverem atuando por delegação de
competência, indicando-se, ainda, os dispositivos legais de credenciamento;
a finalidade e a sujeição do convênio e sua execução às normas da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e a esta lei.

Art. 70 - o convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas,
estabelecendo:

- o objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada,
objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, em
consonância com o Plano de Trabalho, que integrará- o convênio
independentemente de transcrição;

II - a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida;
III - a vigência, que deve ser fixada de acordo com o prazo previsto para a

execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, acrescido de 60
(sessenta) dias para apresentação da prestação de contas final;

IV - a obrigação de o concedente prorrogar de oficio a vigência do
<	convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a

prorrogação ao exato período do atraso verificado;
V - a classificação funcional-programática e econômica da despesa,
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mencionando-se o número e a data da nota de empenho;

VI - a liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho;

VII - a obrigatoriedade de o convenente apresentar relatórios de execução
físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma prevista
nesta lei;

VIII - a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na
data de conclusão ou extinção do instrumento e que, em razão deste,
tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos,
respeitado o disposto na legislação pertinente;

IX - a faculdade aos participes para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer
tempo, imputando-se-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes
do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente, os
benefícios adquiridos no mesmo período;

X - a obrigatoriedade da restituição de eventual saldo de recursos,
inclusive os rendimentos de aplicação financeira, ao concedente ou ao
Tesouro Estadual, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;

Xl - o compromisso de o convenente restituir ao concederfle o valor
transferido atualizado monetariamente, desde a data do recebimento,
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para
com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto da avença;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas

parcial ou final;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da

estabelecida no convênio;
XII - o compromisso de o convenente recolher â conta do concedente o

valor corrigido da contrapartida pactuada, quando não comprovar a sua
aplicação na consecução do objeto do convênio;

XIII - o compromisso de o convenente recolher à conta do concedente o
valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto,
ainda que não tenha feito aplicação;

XIV - a indicação , quando for o caso, de cada parcela da despesa relativa
à parte a ser executada em exercícios futuros, com a declaração de que
serão indicados em termos aditivos os critérios e os empenhos para sua
cobertura;

XV - a indicação de que os recursos, para atender as despesas em
exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no Plano
Plurianual ou em prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações
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que, anualmente, constarão no orçamento, durante o prazo de sua execução;
XVI - as obrigações cio interveniente e do executor, quando houver;
XVII - o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual

esteja subordinado o concedente, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos
e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado,
quando em missão de fiscalização ou auditoria;

XVIII - o compromisso de o convenente movimentar os recursos em conta
bancária especifica, quando não integrante da conta única do Governo
Estadual;

XIX - a indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes de sua
execução.

Art. 80 - É vedada a inclusão, a tolerância ou a admissão, nos convênios,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou
condições que prevejam ou permitam:

- realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar;

II - pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer
espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de
órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal,
que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes;

III - adiantamento com atteraçâo do objeto ou das metas;
IV - utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no

respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;
V - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI - atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII - realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou

correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos
fora do prazo;

VIII - transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou
quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar;

IX - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

Art. 90 - Assinarão, obrigatoriamente, o termo de convênio os participes,
duas testemunhas devidamente qualificadas e o interveniente, se houver.

Art. 10 - Assinado o convênio, a entidade ou o órgão concedente dará
ciência deste à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva do
convenente, quando foro caso.

Capitulo IV
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Da Alteração

Art. 11 - Os convênios de que trata esta lei somente poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração a ser
apresentada no prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes de seu término e
desde que aceitas pelo ordenador da despesa.

§ 1°- É vedado o adiantamento de convênio com o intuito de alterar o seu
objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade
definida no correspondente Plano de Trabalho, configurando mudança do
objeto, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da
despesa.

§ 20 - Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da
programação de execução de convênio, admitir-se-á ao órgão ou à entidade
executora propor a reformulação do Plano de Trabalho, que será
previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação da
autoridade competente do órgão ou da entidade concedente.

Art. 12- As alterações de que trata o artigo anterior sujeitam-se ao registro,
pelo concedente, no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Estadual - SIAFI.

Capitulo V
Da Publicação

Art. 13 - A eficácia dos convênios e de seus aditivos, qualquer que seja o
seu valor, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no "Minas
Gerais", que será providenciada pela administração.

Capítulo VI
Da Liberação dos Recursos

Art. 14 - A liberação de recursos financeiros por força de convênio, nos
casos em que o convenente não integre os orçamentos fiscal e da
seguridade social, constituirá despesa do concedente; e o recebimento,
receita do convenente.

Art. 15 - Os recursos serão mantidos em conta bancária específica,
somente sendo permitidos saques para o pagamento de despesas previstas
no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem
bancária, ou para aplicação no mercado financeiro.

§1 0 - Quando o destinatário da transferência for município ou entidade a
ele vinculada ou entidade particular, os recursos transferidos, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados;

- em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês;

II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua
utilização estiver prevista para prazos menores.
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§ 20 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
aplicados no objeto do convênio ou da transferência, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.

§ 30 - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida, devida pelo
convenente.

§ 40 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a aplicação financeira de
recursos recebidos, em decorrência de descentralização de créditos, por
qualquer órgão da administração pública estadual direta ou entidade da
administração indireta.

Capítulo VII
Da Execução

Art. 16 - A função gerencial fiscalizadora será exercida pelos órgãos ou
pelas entidades concedentes dos recursos, dentro do prazo regulamentar de
execução e prestação de contas do convênio, ficando assegurado aos seus
agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou
não justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na execução,
sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e externo.

Art. 17- Sem prejuízo da prerrogativa do Estado, mencionada no inciso IV
do art. 70 desta lei, o ordenador de despesas do órgão ou da entidade
concedente poderá delegar competência para acompanhamento da
execução do convênio a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à
administração estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos
recursos.

Art. 18 - O Estado e os municípios que receberem transferências dos
órgãos ou das entidades mencionadas no art. 1 0 desta lei, para execução de
programa de trabalho que requeira nova descentralização ou transferência,
subordinarão tais transferências às mesmas exigências que lhes foram
feitas, conforme esta lei.

Parágrafo único - Os órgãos ou as entidades da administração pública
estadual ou municipal não poderão celebrar convênio com -mais de uma
instituição para o mesmo objeto, exceto quando se tratar de ações
complementares, o que deverá ficar consignado no respectivo convênio,
delimitando-se as parcelas referentes de responsabilidade deste e as que
devam ser executadas à conta do outro instrumento.

Art. 19 - Quando a transferência compreender a cessão ou os recursos
forem destinados à aquisição, à produção ou à transformação de
equipamentos ou de materiais permanentes, será obrigatória a estipulação
do destino a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção do
respectivo instrumento, os quais poderão ser doados à entidade convenente,
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a critério do Governo do Estado, de autoridade equivalente ou do dirigente
máximo da entidade, mediante processo formal, quando necessários para
assegurar a continuidade de programa governamental.

Capítulo VIII
Da Prestação de Contas

Seção 1
Da Prestação de Contas Final

Art. 20 - O órgão ou a entidade que receber recursos, inclusive de origem
externa, na forma estabelecida nesta lei, ficará sujeito a apresentar
prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será
constituída de relatório de cumprimento do objeto acompanhado de:

- plano de trabalho;
II - cópia do termo de convênio ou termo simplificado de convênio, com a

indicação da data de sua publicação;
III - relatório de execução físico-financeira;
IV - demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os

recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos
auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o
caso, e os saldos;

V - relação de pagamentos;
VI - relação de bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos

da União);
VII - extrato da conta bancária especifica do período do recebimento da

primeira parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o
caso;

VIII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento
objetivar a execução da obra ou do serviço de engenharia;

IX - comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada
pelo concedente;

X - cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações
realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o
respectivo embasamento legal, quando o convenente - pertencer à
administração pública.

§ V - O convenente que integre a administração direta ou indireta do
Governo Estadual fica dispensado de anexar à prestação de contas os
documentos referidos nos incisos V, VI, VII, IX e  deste artigo.

§ 20 - O convenente fica dispensado de juntar a sua prestação de contas
final os documentos especificados nos incisos III a VIII e X deste artigo,
relativos às parcelas que já tenham sido objeto de prestações de contas
parciais.

§ 30 - 0 recolhimento de saldo não aplicado, quando efetuado em outro
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exercício, sendo a unidade concedente órgão estadual da administração
direta, será efetuado à Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 40 - A contraparlida do executor ou do convenente será demonstrada no
Relatório de Execução Físico-Financeira e na prestação de contas.

§ 50 - A prestação de contas final será apresentada à unidade concedente
até a data final da vigência do convênio. Nos convênios cuja vigência
ultrapasse o final do exercício financeiro, será apresentada, até 28 de
fevereiro do ano subseqüente, a prestação de contas final dos recursos
recebidos no exercício anterior.

Ali. 21 - Incumbe ao órgão ou à entidade concedente decidir sobre a
regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos, e, se extinto, ao
seu sucessor.

Art. 22 - As despesas serão comprovadas mediante documentos originais
fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, os recibos, as notas fiscais e
quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome do
convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao titulo e ao número do convênio.

§ 1 0 - Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em arquivo,
em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição
dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos
contados da aprovação de prestação ou tomada de contas do gestor do
órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

§ 20 - Na hipótese de o convenente utilizar serviços de contabilidade de
terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas dependências do
convenente, pelo prazo fixado no parágrafo anterior.

Ali. 23 - A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o
ordenador de despesa da unidade concedente, com base nos documentos
referidos no art. 20 e à vista do pronunciamento da unidade técnica
responsável pelo programa do órgão ou da entidade concedente, terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da
prestação de contas apresentada, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para o
pronunciamento da referida unidade técnica e 15 (quinze)- dias para o
pronunciamento do ordenador de despesa.

§ 1 0 - A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada na
unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou da entidade
concedente, que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:

- técnico: quanto à execução física e ao atingimento dos objetivos do
convênio, podendo o setor competente valer-se de laudos de vistoria ou de
informações obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do
convênio;

11 - financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos do
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convênio.

§ 20 - Após recebida a prestação de contas parcial ou final, o ordenador de
despesa da unidade concedente deverá efetuar, imediatamente, o registro do
recebimento da prestação de contas no Cadastro de Convênios do SIAFI. A
não-efetivação do referido registro, após 30 (trinta) dias do final da vigência,
acarretará o lançamento automático do convenente como inadimplente.

§ 30 - Aprovada a prestação de contas final, o ordenador da despesa da
unidade concedente efetuará o devido registro da aprovação da prestação de
contas no Cadastro de Convênios do SIAFI e fará constar no processo
declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular
aplicação. A seguir, encaminhará a citada prestação de contas ao órgão de
contabilidade analítica a que estiver jurisdicionado, o qual a examinará
formalmente e, constatando a sua legalidade, efetuará o devido registro no
SIAFI.

§ 40 - Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e exauridas
todas as providências cabíveis, o ordenador de despesas registrará o fato no
Cadastro de Convênios do SIAM e encaminhará o respectivo processo ao
órgão de contabilidade analítica a que estiver jurisdicionado, para
instauração de tomada de contas especial e demais medidas de sua
competência, sob pena de responsabilidade.

§ 50 - O órgão de contabilidade analítica examinará formalmente a
prestação de contas e, constatando irregularidades, procederá à instauração
da tomada de contas especial, após as providências exigidas para a
situação, efetuando os registros de sua competência.

§ 50 - Após a providência aludida no parágrafo anterior, o respectivo
processo de tomada de contas especial será encaminhado ao órgão de
controle interno para os exames de auditoria previstos na legislação em vigor
e providências subsequentes.

§ 70 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo
convencionado, o concedente designará o prazo máximo de 30 (trinta) dias
para a sua apresentação ou recolhimento dos recursos, incluídos os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e
correção monetária, na forma da lei, comunicando o fato ao órgão de
controle interno de sua jurisdição ou equivalente.

§ 80 - Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, e não cumpridas as
exigências, ou, ainda, se existirem evidências de irregularidades que
resultem em prejuízo para o erário, a unidade concedente dos recursos
adotará as providências previstas no § 40 deste artigo.

§ 90 - Aplicam-se as disposições dos § 5°, 6 0 e 70 deste artigo aos casos
em que o convenente não comprove a aplicação da contrapartida
estabelecida no convênio, bem como dos rendimentos da aplicação no
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mercado financeiro.
§ 10 - Os atos de competência do ordenador de despesa da unidade

concedente, assim como os de competência da unidade técnica responsável
pelo programa do órgão ou da entidade concedente, poderão ser delegados
nos termos dos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei n°200, de 1967.

Seção II
Da Prestação de Contas Parcial

Art. 24 - A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada urna das
parcelas de recursos liberados e será composta da documentação
especificada nos itens III a VIII e X, quando houver, do art. 20 desta lei.

Art. 25 - A prestação de contas parcial e, em especial, o Relatório de
Execução Físico-Financeira serão analisados observando-se os critérios
dispostos no § 1 0 do art. 23 desta lei.

Art. 26 - Será efetuado o registro no Cadastro de Convênios do SIAFI,
correspondente ao resultado da análise realizada pelo concedente, com base
nos pareceres emitidos, na forma prevista no artigo anterior, sobre a
prestação de contas parcial ou final.

Art. 27 - Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da
prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspenderá
imediatamente a liberação de recursos e notificará o convenente, dando-lhe
o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a
obrigação.

Parágrafo único - Decorrido o prazo da notificação sem que a
irregularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, o ordenador de
despesas comunicará o fato, sob pena de responsabilidade, ao órgão
integrante do controle interno a que estiver jurisdicionado, providenciará,
junto ao órgão de contabilidade analítica, a instauração de tomada de contas
especial e registrará a inadimplência no Cadastro de Convênios do SIAFI.

Capítulo IX
Da Rescisão

Art. 28 - Constitui motivo para rescisão do convênio, independentemente
do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das
cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes
situações:

- utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com esta

lei;
III - falta de apresentação das prestações de contas parciais e final nos

prazos estabelecidos.
Art. 29 - A rescisão do convênio, na forma do artigo anterior, enseja a

instauração da competente tomada de contas especial.
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Sala das Reuniões, 11 de novembro de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Este projeto de lei traz um conjunto de normas voltado à

celebração de instrumentos de colaboração associativa, de caráter jurídico-
contábil, objetivando a unificação dos procedimentos de repasse de recursos
financeiros oriundos do Orçamento do Estado para atender à execução de
projetos e à realização de eventos com duração determinada.

O caráter didático das normas contidas no projeto é evidente, e, embora a
matéria já se encontre bastante sedimentada na doutrina brasileira, tais
dispositivos terão grande eficácia na formação da consciência ética, que
deve estar lado a lado com os aspectos legais e contábeis do seu conteúdo.

A necessidade cada vez maior da utilização de convénios e instrumentos
congêneres se dá em virtude da modificação instrumental da prestação de
serviços na área de responsabilidade de uma administração. Necessária se
toma a sua ampliação territorial e a conjugação de recursos técnicos e
financeiros de outros interessados na sua realização.

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

PROJETO DE LEI N°1.510/97
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Benjamim, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência

Benjamim, 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.
Sala das Reuniões, 11 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Centro de

Assistência Benjamim tem diretoria composta por pessoas idôneas que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteia a
declaração de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do ali. 158, c/c o ali. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.511/97
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica à Igreja

Evangélica Assembléia de Deus, situada no Município de Pocrane.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel de sua
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propriedade à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, situada no Município
de Pocrane, constituído de terreno de 1.200rn 2 (mil e duzentos metros
quadrados) e respectivas benfeitorias, situado no lugar denominado
Cabeceira do Córrego Figueira, Distrito de Barra da Figueira. Município de
Pocrane, conforme escritura pública registrada sob o n o 19.215, a fls. 190 do
livro 3.0 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à instalação da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Pocrane.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinarão 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 novembro de 1997.
José Henrique
Justificação: No imóvel descrito no art. 1 0 encontra-se em funcionamento,

há mais de 15 anos, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Pocrane,
que vem cuidando daquele patrimônio estadual ao longo desse período.

Durante o seu funcionamento ela logrou a simpatia e a admiração da
comunidade, porque participa da solução dos problemas da sociedade e
ensina a fé evangélica, numa demonstração de desvelo com os seus
semelhantes.

Por certo este parlamento, considerando o tempo de posse passiva do
imóvel e o trabalho desenvolvido pela Igreja em benefício da sociedade, se
empenhará na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 166, c/co art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.406197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,

solicitando seja formulado apelo ao representante do Ministério Público no
Município de Passos com vistas a que encaminhe informações sobre a fuga
de presos da cadeia daquele município. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando sejam convidadas as autoridades
que menciona a participar de reunião da Comissão de Administração Pública
em que será discutido novo sistema de telecomunicações para a Polícia Civil
do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja formulado convite ao
Diretor de Recursos Humanos da TELEMIG para prestar esclarecimentos na
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas relativos a sua
área de atuação quanto ás políticas salarial, de treinamento, de saúde, de
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segurança e de pessoal. (- À Comissão de Transportes.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Sebastião Costa e Gilmar Machado.

Comunicações

- Ê também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alberto Pinto
Coelho.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.
• Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores e senhoras, no ano de 1991 a Terex do Brasil Ltda. foi
declarada falida por não ter condições de saldar suas dívidas de
aproximadamente R$80.000.000,00, naquela época. Todos os seus
empregados foram demitidos, sem o pagamento de salários atrasados, e a
empresa, que já operava de forma precária, foi fechada.

No mês de agosto de 1997, isto é, cerca de seis anos depois, a falência da
Terex foi transformada em concordata suspensiva, através de manobras
jurídicas. Ressalte-se que, na época, os proprietários da empresa não
demonstravam nenhum fôlego financeiro, nem mesmo para o pagamento de
contas de luz e água, cujos débitos até hoje não foram liquidados.

Ora, a concordata tem por finalidade a prorrogação do prazo do
pagamento das obrigações contraídas por uma empresa e abatimento nos
créditos correspondentes. A medida visa a proteção da empresa em
dificuldades e evita os problemas sociais advindos de uma falência. Por que,
então, não foram tomadas as providências para a transformação da falência
em concordata há mais tempo, ao invés de se esperar o transcurso de seis
anos?

A concordata foi concedida, pelo que fomos informados, quando o
Governo do Estado decidiu desapropriar parte da Terex do Brasil, no Anel
Rodoviário, para a implantação da Fiat Automóveis (fábrica da "pick-up"
Palio), tendo sido depositados, em juízo, mais de R$9.000.000,00.

O pedido de concordata suspensiva, à vista da desapropriação, não teria o
objetivo principal de beneficiar os proprietários da empresa?

Os ex-empregados da Terex, seus credores trabalhistas, estão
preocupados e apreensivos, pois, decorridos mais de 60 dias da concessão
da concordata, seus créditos trabalhistas ainda não foram pagos. A
preocupação é maior quando se constata que a legislação estipula o prazo
de 30 dias após a concessão da concordata suspensiva para que os
mencionados créditos sejam pagos.

Existem denúncias dos ex-empregados de que as importâncias
arrecadadas pelos proprietários da empresa, referentes a alienação e
locação de seus bens, não têm sido destinadas ao pagamento dos créditos
trabalhistas.
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Os relatórios de aplicação do dinheiro arrecadado não foram entregues até
hoje ao comissário, ato também exigido pela legislação que trata de
concordata.

Os ex-empregados da Terex ainda não receberam seus salários atrasados
e suas verbas rescisórias, como férias, 13 0 salário, multa do fundo de
garantia, etc. Muitos deles estão vivendo em situação de penúria, desde que
foram demitidos, há mais de seis anos.

Existem denúncias, também, de que as planilhas dos créditos trabalhistas,
apresentadas na justiça pelos proprietárias da empresa, foram elaboradas
com valores arbitrários e aviltados. Dessa forma, comenta-se que o valor
referente à desapropriação serviria para atender os demais credores
privilegiados, entre eles, para espanto de todos, o próprio filho de um dos
.proprietários da empresa.

O Sr. Comissário afirmou que a empresa deve R$23.000.000,00 e mantém
em caixa apenas R$9.150.000,00, provenientes da desapropriação.
Entretanto, sabe-se que os R$23.000.000,00, por força da legislação, já
deveriam ter sido pagos dentro do prazo de 30 dias, a contar de 1818197,
data do trânsito em julgado da sentença que concedeu a concordata
suspensiva.

A prevalecer o "status quo", ter-se-á a impressão da presença do "lobby",
que fortemente vem predominando nesse processo, em detrimento dos
sagrados direitos dos ex-empregados, que são titulares de créditos
trabalhistas de natureza alimentar.

Pelo que se tem notícia, a concordatária não tem nenhuma atividade
produtiva na fábrica nem revela condições financeiras para tanto. A sua
razão social foi, inclusive, modificada na Junta Comercial para exclusão do
nome "Terex", requerida pela Terex Corporation e exigida judicialmente.
Tudo isso foi denunciado no termo de entrega dos bens e da administração
da concordatária pelo então síndico, agora comissário.

O direito dos trabalhadores é hoje um clamor social de 520 ex-
empregados, a maioria em estado de desespero. Da forma como o processo
se desenvolve, estão relegados a planos subalternos, já que tudo vem

E	ocorrendo apenas no interesse empresarial.
Os ex-empregados, estarrecidos, acompanham pela imprensa escrita a

manifestação da concordatária, que vem apresentando propostas
mirabolantes para o soerguimento da empresa. Tais propostas, certamente,
não serão implementadas, visto que a empresa não possui numerário sequer
para liquidação do crédito privilegiado, conforme já citado. O que se diria
então dos investimentos necessários para reinicio de sua atividade?

Os ex-empregados, por isso, têm confiança que o Juiz da 2 a Vara de
Falência da Capital, com seriedade, porém com energia e sensibilidade,
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saberá conduzir os destinos do processo na salvaguarda de seus direitos,
que, há muito, clamam por justiça. É preciso que se dê um basta na atual
situação e que não seja permitida a utilização do Judiciário para fins de
especulação empresarial.

Tudo o que foi exposto, Sr. Presidente, é motivo para nossa apreensão.
Por isso, estamos fazendo um veemente apelo à justiça deste Estado a fim
de que faça a Terex cumprir a legislação vigente, com o pagamento dos
créditos trabalhistas aos seus ex-empregados.

Os ex-empregados da Terex são, sem nenhuma dúvida, verdadeiros
abnegados, que, após anos de luta por seus justos direitos, ainda acreditam
na justiça dos homens e, principalmente, na justiça de Deus. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente nas galerias, inicialmente, quero falar sobre um
assunto muito grave e, posteriormente, falarei sobre o Projeto de Lei n°
1.324/97.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação,
decidiu cortar os vigias das escolas estaduais. O motivo alegado foi que o
custo com a contratação desses profissionais não se justificava diante do
fato de que, na maioria das vezes, as escolas são protegidas, vigiadas pela
própria comunidade. Enfim, a Secretaria cortou os vigias nas escolas do
Estado por uma mera questão de economia.

Pois bem, nobres colegas Deputados, podemos até concordar que, em
cidades menores, como a maioria das cidades de Minas, a própria
comunidade se encarregue de proteger os bens públicos. Principalmente as
escolas, que nos finais de semana abrigam bailes, encontros e vários
eventos comunitários. Mas o mesmo não ocorre nas cidades com elevada
densidade populacional, nas quais o índice de marginalidade é muito alto, a
delinqüência é grande e o vandalismo desafia as autoridades e constrange
toda a comunidade.

Um exemplo disso é o que está ocorrendo em Betim, cidade onde moro,
onde fui Prefeito, onde fui maciçamente votado e onde sou- cobrado por
quaisquer atitudes do Governo Estadual, embora não seja eu membro do
Executivo, mas sim de um outro Poder, o Legislativo.

Pois, há, em Betim, não só o caso da Escola Estadual Amélia Santana
Garbosa, o caso da Escola Estadual de Citrolândia, mas também o caso da
Escola Juscelino Kubitschek, do Bairro Olímpia Bueno Franco, que sofrem
sérias conseqüências pela falta de vigias. Os diretores, os professores e,
principalmente, os alunos estão temerosos, porque são invasões, assaltos,
saques e todos os tipos de depredações comprometendo o futuro das
escolas estaduais, não só de Betim como das grandes cidades do Estado de
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Minas Gerais.

Pilar da educação em Betim, o "Estadual", Escola Estadual Amélia
Santana, inscreve-se na história do município como das mais importantes na
área da educação. Por lá passaram várias pessoas que hoje se destacam na
sociedade Detinense. E não é só por isso que este educandário deve
merecer atenção especial do Governo do Estado, através da Secretaria de
Estado da Educação: é também porque o compromisso de um governo com
a educação, principalmente, deve ser demonstrado nos pequenos detalhes,
se é que assim pode ser considerada a necessidade de uma escola ter um
vigia que zele pela preservação do seu patrimônio.

Mas não é somente o "Estadual" que precisa da atenção urgente do
Governo do Estado. Também a Escola Estadual do Bairro Cítrolândia e a do
Olímpio Bueno Franco, exemplos da violência e da degradação que tomam
conta de nosso município.

Aquelas escolas sofreram em apenas nove meses, doze arrombamentos e
saques. Numa lamentável média de três ataques a cada bimestre. A última
depredação, seguida de saques, aconteceu no sábado passado. Isto precisa
acabar.

Somente a Secretaria de Estado da Educação colocando vigias é que
poderemos evitar as depredações contra as escolas públicas, não só de
nossa cidade, como também de outras do interior de Minas Gerais.

Em Betim, onde a violência não poupou sequer a autoridade máxima da
cidade, o Prefeito Jésus Lima e onde nem a maior autoridade hoje tem a
tranqüilidade da segurança, o que se dirá do mais humilde cidadão que está
à busca dessa segurança? Não se pode mais viver como nas cidades do
interior de Minas. Lá, nas pequenas cidades, todos são amigos, conhecidos,
ligados até por laços familiares. O mesmo não ocorre em Betim, onde o
crescimento vem acontecendo de forma desordenada, e o índice de
marginalidade vem atingindo níveis assustadores.

E, até mesmo a Policia, às vezes, não traz a público o resultado oficial do
aumento da criminalidade que vem acontecendo no município, muitas das
vezes, para não amedrontar a nossa comunidade.	-

As Escolas Estaduais Amélia Santana Barbosa e as dos Bairros Citrolândia
e Olimpio Bueno Franco são as grandes vitimas a pedir socorro para não
desaparecerem do mapa educacional de Betim.

Já estivemos, acompanhados da Diretora Ana Lúcia de Freitas, da Escola
EstadualAmélia Santana Barbosa, na Secretaria de Estado da Educação,
procurando uma solução para o caso. Foi constatada a necessidade de uma
reforma geral naquela escola, na rede elétrica, no telhado e no muro. Mas
isso foi em junho e até hoje nada foi feito em prol daquelas escolas.

Como resultado, o muro praticamente inexiste e os arrombamentos e
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pichações passaram a fazer, lamentavelmente, parte do dia-a-dia da escola.

Dessa forma, Sr. Presidente, gostaria que ficasse oficialmente registrado
nos anais desta Casa o meu protesto, em nome de todo o povo de Betim, e
especialmente em nome dos diretores, professores e estudantes da rede
estadual do nosso município, para que essa situação vivida por aqueles
estabelecimentos de ensino seja superada e eles possam ter um futuro
melhor.

Eu gostaria de pedir a todos os Deputados dessa Assembléia Legislativa
que estejam unidos conosco nesta luta para mudar a realidade, não só de
Betim, mas também do Estado. Esse pode ser apenas um triste exemplo do
que deve estar acontecendo, principalmente nas cidades metropolitanas, e
nas cidades-pólo.

Caso os cortes dos vigias tenha sido uma medida econômica, o certo é que
a economia ficou muito cara: nossas escolas estão sendo destruídas
fisicamente e o Estado terá que gastar muito. Isto não é uma política de
bom-senso.

Nós esperamos que o Governo do Estado tenha sensibilidade para resolver
a situação, promovendo a reforma tísica e, urgentemente, escalando vigias
para proteger o que ainda resta nas escolas estaduais.

E aqui tenho comprovantes publicados na imprensa do nosso Estado de
que a escola de Betim foi roubada pela 15 3 vez, e temos também outros
veículos de comunicação dando ciência de que ocorreram vários assaltos a
escolas estaduais do nosso município.

Isso não é um exemplo só de Betim. Por esse motivo estamos aqui
apresentando o nosso protesto, pedindo ao Secretário da Educação do
Estado, João Batista dos Mares Guia, que possa dar prioridade aos vigias.

Quanto aos vigias, por que não aproveitar alguém da escola, uma
servente? Antigamente, o vigia morava em uma casa dentro da própria
escola estadual e, com isso, ele podia ter um aumento indireto de salário.
Precisamos disso agora, justamente porque o Governo do Estado está
dotando as escolas estaduais de computadores e outros equipamentos de
informática, investindo na melhoria da qualidade do ensino no Estado. Mas,
por outro lado, se não se investir na segurança, na contratação de vigias,
talvez todos esses investimentos caiam por água abaixo, já que todos esses
computadores ali colocados poderão virar chamarisco para as pessoas que
roubam. E, após esses roubos, nada acontece, como o exemplo de Betim,
em que várias escolas da rede estadual foram assaltadas, delas foi retirado o
seu patrimônio, e agora elas não têm condições de voltar ao que eram.

E quero aqui também, como Líder do Bloco do PMDB e do PDT, falar o
seguinte: atendendo a pedido da autora do projeto, Deputada Maria José
Haueisen, assinamos um requerimento que solicita a retirada da pauta de
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votação do Projeto n° 1 .324/97, porque é importante que ele seja rediscutido
e reanalisado. Agradeço em nome de todos. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, gostada de falar acerca da votação do projeto de
descentralização do Conselho Penitenciário. Esse Conselho, tão importante
para o Estado de Minas Gerais, deve ser integrado por professores,
profissionais, representantes da comunidade, nomeados pelo Governador.
Cabe a ele emitir parecer sobre livramento condicional, indulto, comutação
da pena, como também inspecionar os estabelecimentos penais, conhecer a
situação real de cada cadeia, de cada penitenciária, e verificar o
cumprimento da pena pelos condenados. Também cabe a ele a supervisão
do período de prova do liberando e daquele que cumpre "sursis".

Segundo o Secretário Tarcísio Henriques, hoje temos um Conselho
Penitenciário em Belo Horizonte com nove membros, mas apenas sete estão
neste momento emitindo parecer sobre a situação dos 15 mil condenados no
Estado. Temos hoje - palavras do Secretário da Justiça Tarcísio Henriques -
5 mil processos aguardando parecer por parte desse Conselho. Diante da
CPI do Sistema Carcerário da Assembléia Legislativa, o representante do
Conselho de Criminologia do Estado disse que, se fôssemos depender do
Conselho Penitenciário ou de escrever uma carta ao Diretor, por exemplo,
não caminhai-íamos nunca.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, e os presos, os condenados que estão
nas cadeias e nas penitenciárias do Estado, que nos abordaram durante o
tempo da CPI, em que visitávamos essas cadeias e penitenciárias, com
bilhetes chamados catataus, querendo saber a sua situação, querendo
receber uma resposta do pedido que fizeram sobre o tempo que ainda teriam
que aguardar para a liberdade condicional? Por quanto tempo terão que
aguardar um parecer por parte desse Conselho Penitenciário?

O Ministério Público, por meio do Promotor da Vara de Execuções
Criminais, Dr. Gilvan Alves Franco, disse que o Conselho Penitenciário do
Estado de Minas Gerais é omisso em suas funções, não permite a agilização
da justiça no Estado. Como eu disse, o Conselho tem nove Conselheiros,
sendo que sete dão pareceres. Como é que eles poderão fiscalizar as
cadeias de Teófilo Otôni, Jequitinhonha, Araçuai, Poços de Caldas, de todo
o Estado com sete integrantes? É impossível que eles conheçam a realidade
do Estado. Depois de um exaustivo trabalho da CPI do Sistema Carcerário, o
relator, Deputado Ivair Nogueira, propôs um projeto de lei à Assembléia
Legislativa descentralizando o Conselho Penitenciário e levando-o a diversas
cidades para que ele pudesse, imediatamente, emitir parecer, fiscalizar o
cumprimento da pena e conhecer a situação dos condenados em cada lugar.
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Propôs ainda o relator que cada cidade que administre regionalmente o
nosso Estado possa abrigar um Conselho Penitenciário.

Ao mesmo tempo, o Governador do Estado e a Secretaria da Justiça
enviaram à Assembléia Legislativa um projeto de lei descentralizando o
Conselho Penitenciário e criando esse Conselho em sete cidades:
Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte,
Montes Claros e Varginha. E o projeto da CPI foi anexado ao projeto do
Governo do Estado. Infelizmente, ontem, em votação ocorrida nesta
Assembléia, foi rejeitada a emenda da CPI do Sistema Carcerário que
propunha que as 26 cidades que compõem as administrações regionais do
Estado de Minas Gerais abrigassem também um conselho penitenciário.

Srs. Deputados, isso vale dizer que não teremos um conselho penitenciário
em Araçuaí, com todos os problemas daquela cidade, com todos os
problemas que vivem os condenados na precária cadeia pública de Araçuaí
e de toda aquela região. Vale dizer também que Patos de Minas não terá o
seu conselho penitenciário, com todas as suas rebeliões, que já se tomaram
históricas, porque os pedidos de liberdade condicional daquela cidade, o
estudo sobre a situação de cada condenado, tudo isso terá que vir para Belo
Horizonte e aguardar, muitas vezes, anos para receber um parecer. Curvelo
encontra-se na mesma situação. Em Passos, tivemos fugas outro dia, com a
morte de dois policiais militares. E também essa cidade não terá o seu
conselho penitenciário. Também São Sebastião do Paraíso, Coronel
Fabriciano, no Vale do Aço, e Poços de Caldas não foram contempladas.
Entende o Secretário da Justiça que Poços de Caldas não necessita de um
conselho penitenciário. Assim, ficará Poços de Caldas e toda aquela região
sem fiscalização. Enquanto isso, seus condenados aguardarão um parecer
do Conselho Penitenciário de Belo Horizonte. Aguardarão anos. E quando é
que Poços de Caldas e região receberão a visita do Conselho Penitenciário
que está em Belo Horizonte, para ver como é que está a situação de seus
condenados? Quem dizer aos senhores: nunca. E São João deI-Rei, com
todas as suas dificuldades? A Assembléia Legislativa rejeitou, ontem, o seu
conselho penitenciário. Rejeitamos também a criação do conselho em Sete
Lagoas, Paracatu e Pouso Alegre, que aguardarão a fiscalização e o parecer
de Belo Horizonte. Na mesma situação estão Diamantina e toda a região,
Muriaé, com a superlotação que conhecemos ali, Leopoldina, Além Paraíba
e todas aquelas cidades, Ponte Nova, Caratinga, Lavras. Ontem, eu estava
em Divinópolis e me perguntaram: "A Assembléia Legislativa irá votar para
que Divinópolis tenha o seu conselho penitenciário?" Posso responder para
Divinópolis hoje, com todas as suas dificuldades e rebeliões: não,
Divinópolis, a Assembléia Legislativa rejeitou, ontem, a autorização para que
vocês tivessem um conselho penitenciário. Tivemos uma rebelião
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recentemente em Divinópolis, com um padre como refém.
O Deputado Ivair Nogueira (Em aparte) - Gostada apenas de ratificar suas

palavras. Como relator da CPI e conhecedor dos problemas constantes, que
verificamos "in loca" nas penitenciárias do Estado de Minas Gerais, e tendo
em vista a necessidade de vários conselhos penitenciários em cada sede
administrativa do Estado de Minas Gerais, propusemos a instalação de um
conselho penitenciário em cada sede administrativa do Estado de Minas
Gerais. Ele foi rejeitado, mas vamos nos empenhar para que, no ano que
vem, possa ser estabelecido novo projeto, que é de fundamental
importância. Se um conselho não vinha funcionando, há de se louvar a
atitude do Governo do Estado, que avançou criando novos conselhos.
Entretanto, o ideal, se partirmos do princípio da instalação de 25 sedes
administrativas regionais no Estado, seda ter um conselho em cada uma
delas, para facilitar toda essa autuação. Lamentamos a rejeição de ontem e
esperamos que, no ano que vem, possamos entrar com um novo projeto que
possa ser reconhecido e venha facilitar o trabalho.

O Deputado João Leite - Agradeço as manifestações do Deputado Ivair
Nogueira. Para finalizar, gostaria de lembrar que Teófilo Otôni, com sua
penitenciária e sua cadeia pública lotadas, não receberá, também, um
conselho penitenciário. Sr. Presidente, temos 302 comarcas no Estado de
Minas Gerais e teremos apenas sete conselhos para avaliar a situação de 15
mil condenados e presas no Estado.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, gostaria de chamar a atenção para
outros projetos que tramitam na Assembléia Legislativa de autoria da CPI do
Sistema Carcerário. Tivemos um trabalho exaustivo a fim de conhecer a
realidade de todo o Estado e trouxemos propostas para a Assembléia
Legislativa. Aguardamos o apoio dos companheiros a essas propostas, apoio
que temos encontrado no Ministério Público. Esse, imediatamente de posse
do relatório da CPI, apresentou denúncia contra nove policiais civis acusados
de tortura e maus-tratos. Já está marcada para o próximo dia 18 a audiência,
pela justiça e pelo Juiz que ouvirá esses nove policiais. A justiça acatou a
denúncia do Ministério Público, e um Juiz ouvirá os policiais. Portanto, a
justiça e o Ministério Público receberam o relatório final da CPI e já estão
tomando atitudes para que sejam punidos aqueles que cometeram crimes.
Espero, também, que a Assembléia Legislativa possa cumprir a sua parte.
Estamos aguardando por isso. Aguardamos, ainda, que o Governo do
Estado, por meio da Secretaria da Justiça e da Secretaria de Segurança,
acate o que está no relatório final da CPI, como a necessidade de se fazer o
plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do sistema penitenciário,
que foi colocado pela CPI para o Governo do Estado. Até hoje, a Secretaria
da Justiça não encaminhou á Assembléia esse plano. Aguardamos, Srs.
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Deputados, um apoio a esse trabalho que realizamos.

Para terminar, Sr. Presidente, queria dizer que ontem perdeu a CPI do
Sistema Penitenciário, com a rejeição desse projeto. Perdeu a Assembléia
Legislativa no seu projeto de interiorização, levando para perto do cidadão
de Minas Gerais a solução para os dramas vividos. Perdeu a segurança
pública do Estado de Minas Gerais, porque não teremos uma fiscalização
eficiente nessas cadeias e penitenciárias. E venceram novamente o atraso e
a centralização. Muito agradecido, Sr. Presidente. O Deputado Carlos
Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores que visitam a Assembléia
nesta tarde, queria, inicialmente, cumprimentar a Santa Casa de Montes
Claros por seus 120 anos de existência naquela cidade. Vejo, aqui no
Plenário, companheiros de Montes Claros que vieram imbuídos do desejo de
manifestar o seu ponto de vista, e esses companheiros são testemunhas,
assim como o povo daquela cidade, da grande importância que a Santa
Casa de Misericórdia tem, principalmente no atendimento aos pacientes do
Sistema único de Saúde da cidade e de todo o Norte de Minas. Ao fazer
esse cumprimento, Srs. Deputados, eu o faço manifestando o meu orgulho e
a minha satisfação em ver um hospital daquele tamanho, daquela
envergadura, superando obstáculos, desafiando tantos problemas que hoje
enfrentam os hospitais, principalmente os que prestam assistência à
população mais desassistida. E é por isso mesmo que fazemos esse registro
e solicitamos à Presidência que faça constar nos anais desta Casa as nossas
palavras de admiração e, principalmente, de cumprimento pelo grande
trabalho que a Santa Casa de Montes Claros realiza, pela importância que
tem para todo o Norte de Minas

Ao mesmo tempo em que fazemos essa manifestação, senhoras e
senhores, o "Estado de Minas" de hoje, na pág. 27, traz uma reportagem que
nos deixa muito preocupados. O título é o seguinte: "Corte do Sistema único
de Saúde estimula a roleta russa". Vejam bem a profundidade dessa
reportagem, que traz palavras do Sr. Jáder Camponizi, representante do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e membro do Conselho Estadual de
Saúde. Ele afirma que a saúde pública, principalmente o atendimento de
urgência e emergência, chegou ao fundo do poço. Hoje, os grandes
hospitais, na ótica dessa reportagem e de outras que citávamos aqui há
cerca de um mês, transcrevendo as palavras de um médico que trabalhou
durante anos no pronto-socorro da cidade de Goiânia, escolhem quem vão
poder salvar. Quem conhece os corredores dos prontos-socorros, quem
conhece o atendimento de urgência e emergência dos principais hospitais,
sabe perfeitamente que essa escolha é uma realidade. Não adianta querer
tapar o sol com a peneira. Todos nós aqui presentes, nossos filhos, nossas
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esposas, qualquer cidadão que não tiver recursos para pagar o seu
tratamento de saúde, que não tiver o seu plano de saúde em dia - e tem que
saber escolher o plano de saúde que dá uma melhor cobertura -, todos nós
estamos sujeitos a ficar nos corredores dos hospitais ou dos prontos-socorros
e ver a opção recair sobre outro paciente que está numa situação mais
grave.

Estamos fazendo esse alerta há muitos meses. A Secretaria da Saúde, na
pessoa do Secretário Dr. Rafael Guerra, tem procurado, através de seu
programa, minimizar essa situação. Tem procurado, pelo menos, implantar
um plano de atendimento no setor de urgência e emergência no Estado de
Minas Gerais. Concedo um aparte ao Deputado Wilson Pires.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Presidente, Sr. Deputado,
gostaria de acrescentar ao pronunciamento de V. Exa. que a situação está
caótica tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Não estou
falando dos planos de saúde, porque não os defendo, mas defendo a
iniciativa privada, defendo que médicos se reúnam para fazer a prestação de
serviços; médicos e hospitais deveriam ser os artífices da assistência médica
neste Pais. Temos visto que o poder público não tem cumprido o seu papel,
porque pratica um sistema público de saúde que degrada a quem recebe e
avilta a quem paga. Esse sistema paga R$2,04 por consulta a um
profissional médico e paga uma diária hospitalar de R$3,50, para cobrir
gastos com luz elétrica, roupa de cama, material de limpeza, médico
plantonista, enfermagem e quatro refeições. Estamos num barco furado com
esse Sistema único de Saúde que aí está, porque herdamos isso da América
do Norte, que investe quase US$3.000,00 "per capita" por ano em saúde,
enquanto o nosso Pais investe menos de US$100,00 "per capita". Então,
quero defender, neste momento, aqueles que realmente prestam assistência,
porque o poder público tem demonstrado que não está no seu lugar. O poder
público deveria participar somente da prevenção e da profilaxia; na medicina
curativa ele tem demonstrado incapacidade de resolver o problema do povo
brasileiro.

Entendemos, nobre Deputado, a necessidade da criação de— um fundo de
saúde pelas empresas rurais e urbanas para fazer a prestação de saúde aos
seus funcionários. O empregador quer que o seu funcionário tenha condição
de vida, de saúde, de lazer e uma aposentadoria digna. Neste País,
começamos a casa pelo telhado, e é evidente que temos que repensar esse
sistema de saúde que aí está, que não vai levar a nada. Não adianta dizer
que o Ministro da Saúde vai resolver os problemas, porque não iremos
resolvê-los enquanto não repensarmos esse Sistema único de Saúde. Muito
obrigado pelo aparte.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cailos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pelo aparte, nobre Deputado

Wilson Pires.
Mas, continuando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é necessário que

encaremos essa questão com a cabeça tranqüila, é necessário que
possamos propor outras soluções que não sejam só assistir a
pronunciamentos e reportagens dessa natureza, causando uma preocupação
muito grande na pessoa do trabalhador, no paciente que faz uso desse
sistema para poder ter o mínimo de assistência. O Governo Federal
implantou no ano passado a Contribuição Provisória sobre Movimentações
Financeiras - CPMF -, e sabemos que 22 milhões de brasileiros contribuem;
foram arrecadados R$12.000.000.000,00, que até então ninguém sabe para
onde foram. Pedimos, há 90 dias, através de ofício, uma explicação sobre o
paradeiro do dinheiro de Minas Gerais. Se na Capital o doente está
enfrentando uma roleta russa - para quem não sabe, roleta russa é um
revólver com uma bala apontado para a cabeça -, se o doente está sofrendo,
morrendo nos corredores dos hospitais, no interior de Minas Gerais,
principalmente no Norte de Minas, a situação é bem pior. Em muitos
municípios o único instrumento de saúde que eles têm é uma ambulância:
pegam a ambulância e mandam o doente para a cidade vizinha.

Agora, o Governo vem propor um acréscimo na CPMF de 0,2% para
0,25%. Isso é, no mínimo, brincar com a seriedade do povo brasileiro, O
Governo deveria primeiramente prestar contas do que está acontecendo,
deveria agir, seguindo bons exemplos como temos em Minas Gerais, na
pessoa do Secretário Rafael Guerra, que se preocupa com os consórcios,
com o programa de urgência e emergência e com o Programa da Saúde da
Família. Minas tem direcionamento. Faltam recursos.

O orçamento da União para 1997 foi de R$20.000.000.000,00; para 1998,
vai ser de R$18.200.000.000,00. Mesmo com a CPMF vai haver uma
defasagem, um decréscimo de R$1.800.000.000,00 no orçamento da saúde
pública a partir de 1998. A situação é grave, não é de brincadeira. Há muita
gente que não se conscientizou de que estamos vivendo uma economia
globalizada, de que estamos na dependência do que acontece na Ásia e nos
Estados Unidos, de que temos de nos investir de responsabilidade e procurar
apresentar alternativas e não denúncias irresponsáveis, demagógicas e
eleitoreiras. Precisamos de posições firmes, que venham urgentemente
acrescentar e propor algo em prol da saúde pública do nosso Estado e do
nosso País.

Não vai ser o Projeto Robin Hood da saúde que vai piorar o sistema de
urgência e emergência. O que os pequenos municípios recebem fica muito
abaixo em termos "per capita" do que ganham os grandes centros. E claro
que os problemas se avolumam nos grandes centros, como Belo Horizonte,
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Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia e outros, mas
temos de propor alternativas, temos de nos conscientizar da
responsabilidade que o momento exige.

E com muita tristeza que vejo uma reportagem dessa natureza, num jornal
que circula em todo o Estado de Minas Gerais. Nesse momento o
trabalhador e as pessoas que precisam dos hospitais públicos devem estar
pensando em quem vai ser dado o próximo tiro da roleta russa. A situação é
difícil e exige um esforço muito grande das autoridades. Esta Casa não pode
se furtar à responsabilidade da realidade. Temos de ajudar principalmente o
Estado de Minas Gerais, que tem uma proposta das mais avançadas para
igualar o atendimento nos grandes centros e no interior.

Está de parabéns a Santa Casa de Montes Claros, pela passagem dos
seus 120 anos. Ela está conseguindo superar a crise, mesmo com um déficit
de R$48.000,00 por mês, para manter seu pronto-socorro aberta E tem dado
uma grande assistência. Infelizmente, somos obrigados a reprisar uma
reportagem dessa natureza, que trata de uma situação que pode acontecer a
qualquer pessoa, a qualquer um de nós nos hospitais públicos, no CTI, à
espera de boas soluções e sugestões de todos nós. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os

pronunciamentos de alguns colegas, na tarde de hoje, suscitaram nosso
impeto de comparecer a esta tribuna, para falarmos também da saúde, a
exemplo do Deputado Carlos Pimenta, da intervenção do Deputado Wilson
Pires e do nobre e corretíssimo Deputado João Leite.

Estamos preocupados, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com os rumos da
saúde, no momento em que o Governo Federal toma medidas de cortes de
gastos na sua atuação e, ao mesmo tempo, toma medidas com que procura
onerar a população brasileira para arrecadar mais dinheiro. Estamos
preocupados com esses novos rumos porque nos lembramos de toda a
cantilena que precedeu o movimento de privatizações, que vem da Lei
Nacional de Desestatização do Governo ColIor, secundado pelo atual
Governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é vender o Estada, reduzir este
Estado em seu mínimo para aplicar em funções essenciais corno saúde,
educação, segurança pública. E o que observamos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público das galerias e imprensa, é que essa cantilena continua.
Diminuição do Estado, venda do nosso patrimônio público, com saúde,
educação e segurança pública no mesmo diapasão. O Deputado Carlos
Pimenta vem a esta tribuna para mostrar preocupação com a situação do
SUS, com aquilo que ele chamou de roleta russa, ou seja, uma bala
premiada no gatilho de um revólver para determinada cabeça. Ficamos
verdadeiramente preocupados e deprimidos, porque na saúde isso estaria
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sendo feito na escolha de pacientes encaminhados para os CTI5. Não
poderíamos ficar mais deprimidos do que ficamos quando da doação da
Companhia Vale do Rio Doce a um determinado grupo, talvez testa-de-ferro
de grupos financiadores internacionais. Não temos razões para ficarmos
mais tristes ainda. Tudo que feriu meu patriotismo foi ferido de morte com a
entrega da Vale do Rio Doce ao patrimônio privado. Tenho vontade de falar
certas coisas neste microfone, nesta tribuna, e só não falo porque não quero
ser amanhã ameaçado de perder meu mandato por falta de decoro. Queria
que fossem privatizadas outras coisas que aqui não vou falar para não
quebrar o decoro parlamentar. É muito bom que se entenda isso. Já não vejo
mais razões de protestarmos contra a privatização de certas empresas,
quando realmente o ceme da nossa economia foi privatizada, ou seja, a Vale
do Rio Doce. A saúde e a educação continuam abandonadas.

O Deputado João Leite também tem suas razões quando vem aqui
denunciar. Um Deputado dos mais gabaritados, dos mais probos, dos mais
conscientes desta Casa, Presidente da CPI dos Presídios, teve razão quando
veio à tribuna, semanas atrás, protestar contra a entrega da Medalha Santos
Dumont a um determinado Delegado de Policia e a promoção de um outro
Delegado, indivíduos que foram arrolados na CPI como causadores de
maus-tratos à população. De repente, conversando com um cidadão em um
táxi, ele diz: "Vocês, Deputados, só defendem bandidos. Vocês não vão às
casas das vitimas policiais que foram atingidas por bandidos. Vocês
defendem bandidos e seus direitos humanos".

Não, Sr. Presidente, Srs. Deputados, público das galerias, não defendemos
direitos de bandidos. Temos os nossos motivos para exigir que os bandidos
realmente fiquem na cadeia. Mas não podemos admitir, num mundo que se
diz civilizado e que hoje é movido a ciência e tecnologia, que seres humanos
sejam agrilhoados pelos braços, pelas mãos, que sejam torturados em
cadeias públicas.

Há poucos dias eu relatava ao Deputado João Leite, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que havia feito uma denúncia na
minha pequena cidade do Sul de Minas, que tem iS mil habitantes, onde
Detetives mancomunados com outras autoridades policiais estavam
torturando pessoas. Eu disse que não ia fazer o papel de determinado
político daquela cidade que, na época da ditadura, viu o DOPS ir à cidade e
quebrar os dentes de cidadãos, obrigá-los a comer ratos vivos, e que eu não
ia me prestar a esse papel, que eu iria denunciar as torturas, porque não ia
fazer o papel desse conterrâneo meu, político da época da ditadura, que
engoliu tais atrocidades sem denunciá-las.

O que nós presenciamos, Sr. Deputado João Leite e Srs. Deputados?
Vereadores, bajuladores de autoridades, que precisam das autoridades
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policiais, entram com projeto na Câmara de Vereadores da minha cidade,
concedendo o titulo de cidadão honorário ao Sr. Delegado de Polícia local,
na festa de aniversário da cidade, que ocorrerá no próximo dia 30 de
novembro. Mesmo procedimento tiveram os Vereadores da cidade de Cabo
Verde, um deles condenado por estar envolvido com o mesmo Delegado a
três meses de prisão. Justamente o Delegado, o mesmo que agora recebe o
titulo na minha cidade, foi condenado a 4 meses e 15 dias de prisão, por
invasão de domicilio, e, como diz a Juíza da Comarca de Cabo Verde na sua
sentença,'possivelmente torturando, no que foi salvo pela perícia". Até a
Juíza admitiu as torturas. E, naquela comarca, o mesmo Delegado recebeu o
título de cidadão honorário, depois da denúncia e de condenação tão grave,
sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Isso mostra realmente a incongruência do ser humano. Ser humano
desencontrado, ser humano perdido pelos caminhos da vida. E a eterna luta
do bem contra o mal, mas nós vamos ficar do lado do bem, Sr. Presidente e
Srs. Deputados. Não vamos nos aliar ao mal. Vamos continuar fazendo o
nosso papel de denunciar. Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto, a
quem quero ouvir com muita atenção.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Marco Régis, V. Exa.
mesmo dessa forma nostálgica, consegue me passar o recado da
preocupação de seu coração com as estruturas do nosso Pais. Hoje, pela
manhã, eu li um provérbio que diz o seguinte: "O que recusa ouvir o
mandamento dá glória aos perversos, mas o que teme a Deus peleja contra
eles". Sempre é assim, e ás vezes não só termina em pina, como termina
no engrandecimento daquele que a sociedade, ou que uma instituição,
condenou.

Ontem tivemos aqui - e V. Exa. viu bem - aquele projeto que discutiu o
transporte coletivo intermunicipal e o aproveitamento de "vans" para o
transporte. E nós gastamos tempo para mostrar o ceme do projeto, que não
é a utilização das "vans", mas um cartel que monopoliza o nosso Pais, que é
o das grandes empresas de ônibus do nosso Estado e do nosso Pais. Isso
ataquei.	 -

Sr. Deputado, estou com um projeto - seria um substitutivo, mas se toma
projeto - que quero discutir com V. Exa. e com toda a Casa. Quero apenas
ler, para conhecimento de todos. Esse sim, se aprovado, vai permitir que o
nosso País, na área de transporte coletivo, seja um país de Primeiro Mundo.
Vejam bem. (- Lê:)

"Dispõe sobre transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

Art. 1 0 - Qualquer cidadão brasileiro ou naturalizado com domicílio no
Estado de Minas Gerais poderá explorar o transporte coletivo intermunicipal
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com ônibus no Estado, desde que:

§ 1 0 - Os veículos sejam novos ou tenham 3 (três) anos de uso, no
máximo, e estejam em perfeito estado de conservação;

§ 20 - para cada 2 (dois) veículos existentes haja 1(um) para socorro;
§ 3° - os veículos tenham poltrona reclinável, tipo semi-leito.
O espaço entre uma e outra poltrona será de 40 cm (quarenta

centímetros), no mínimo. A poltrona não poderá ser de napa, material rígido
ou alérgico e os veículos terão, no máximo, 38 (trinta e oito) lugares;

§ 40 - os veículos atendam a todas as normas de segurança estabelecidas
pelos órgãos competentes;

§ 50 - os condutores dos veículos sejam habilitados na respectiva categoria
exigida por lei e sindicalizados.

Au. 20 - O proprietário não poderá possuir frota superior a 6 (seis) veículos
ou inferior a 3 (três) veículos.

Art. 30 - O valor das tarifas é livre, mas não poderá ser superior aos índices
estabelecidos pela autoridade competente nem à tarifa cobrada pelos
veículos de carreira por idêntico percurso.

Art. 40 - Os veículos terão instalação sanitária completa.
Art. 50 - Nas regiões em que não existem ônibus de uso coletivo e cujas

estradas não são asfaltadas, os veículos poderão ter no máximo 7 (sete)
anos de uso. Nesse caso, o percurso total não será superior a 280 km
(duzentos e oitenta quilômetros).

Art. 60 - Caberá aos municípios atendidos a fiscalização e a execução
desta lei por seus órgãos competentes.

Art. 70 - Obterá a concessão prevista nesta lei a pessoa jurídica que
proporcionar a todos os empregados o rateio não inferior a 20% (vinte por
cento) dos lucros líquidos apurados em no máximo 1 (um) ano.

Art. 80 - Cada concessionário deverá ter sua própria agência em terminal
rodoviário, quando este exigir, ou em local adequado aos passageiros.

Art. 90 - As crianças de até 5 (cinco) anos e os idosos de 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, bem como os paraplégicos, viajarão gratuitamente,
mediante apresentação de documento que comprove sua condição.

Ad. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sim, foi de imenso valor para esta Casa a iniciativa da Deputada Maria

José Haueisen, porque ela trouxe a reflexão e a compreensão de que os
cartéis existem, e de que sofrem com isso, principalmente, os trabalhadores,
motoristas, trocadores e o povo da Nação brasileira. Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis - Agradeço o aparte e concordo com V. Exa. no
sentido de que, realmente, todos os problemas sociais e administrativos
devam ser trazidos a esta Assembléia Legislativa, porque somos os
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representantes eleitos pelo sufrágio, pelo voto popular. E cada um, a seu
modo, chegou a esta Casa. Eu, pelo menos, cheguei sem que tenha que
dever gratidão a grupos econômicos, a padrinhos políticos ou a qualquer
apadrinhamento. Estamos aqui nesta Casa representando nossas idéias e
representando o povo que nos elegeu por se identificar com nossa conduta
de vida.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de reafirmar nossa profissão de
fé no SUS, aqui discutido hoje. Embora a Constituição de 1988 tenha tratado
de diversos temas sociais com muita poesia, teve, pelo menos, a
hombridade de levantá-los. Sabemos que há muita poesia no SUS, mas
queremos reafirmar nossa defesa dele, porque é ele que defende 60 milhões
de excluídos neste Pais- E não serão os planos de saúde aprovados no
Congresso Nacional, com a pressão da Associação Brasileira de Medicina de
Grupo e com o conluio de Deputados Federais e do próprio Governo
Federal, que resolverão a questão da saúde para os pobres e excluídos
deste Pais.

22 Parte (Ordem do Dia)

1 2 Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a ta Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, deixei de me

z	pronunciar ontem sobre o projeto da Deputada Maria José Haueisen, mas ela
o	já redigiu ofício, subscrito por todas as Lideranças desta Casa, inclusive por

este Deputado, retirando o seu projeto.
Continuaremos o nosso trabalho, e pediria maior participação do Deputado

Raul Lima Neto, já que temos um acordo com a própria Bancada do PT. Da
retirada do projeto da Deputada Maria José l-laueisen nascerá um outro
projeto que atenderá a todos os anseios da Deputada e dos trabalhadores
aqui presentes. Ontem, foi colocado que tínhamos aqui companheiros que
não sabem o que é um õnibus, o que é "bater volante', e queremos deixar
bem claro para esta Casa que ontem e, também, hoje, aqui só se encontram
trabalhadores, todos na ativa, representados pela federação e por dirigentes
sindicais de quase 200 cidades do interior de nossa Minas Gerais, que
conhecem o problema real enfrentado pelos rodoviários e taxistas. Tivemos
aqui, ontem, a federação, os sindicatos de rodoviários de Belo Horizonte, a
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COAVEMIG e o sindicato dos taxistas. Todos esses trabalhadores se
apresentaram, através de seus dirigentes, e podemos dizer-lhes que podem
voltar para casa conscientes de que a Deputada Maria José Haueisen retirou
o seu projeto para elaboração de um projeto que melhor atenda a todos os
usuários do transporte e para, acima de tudo, gerar empregos. Temos que
trabalhar cada vez mais pela geração de empregos no Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

Os Líderes abaixo relacionados estão de acordo com a realização de
reunião especial para homenagear a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, conforme
requerimento deferido por esta Presidência.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1997.
Mauri Torres - Ajalmar Silva - Wilson Pires - Dimas Rodrigues - Ivair

Nogueira.	 -
DECISAO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e fixa em 2112197 a data para a realização
do evento.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Costa, em que

solicita a retirada da Emenda n° 1, de sua autoria, ao Projeto de Lei n°
1.122197, protocolada no Plenário desta Casa em 15/1 0197. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita seja convocado a comparecer ao Plenário desta Casa o Sr. João
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, a fim de prestar esclarecimentos
sobre repercussões que o pacote econômico decretado pelo Governo
Federal trará ao Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

? Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase, a Presidência
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passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a votação da matéria constante na
pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.324197, da Deputada Mana José Haueisen, que institui o transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros em veículos de pequeno porte. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de
Justiça. Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
referendado pela totalidadc dos membros do Colégio de Líderes, em que
solicita, nos termos regimentais, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei
n° 1.324197, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o § 4 0 do art. 73, do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.329197, do Deputado José
Bonifácio, que altera a Lei n° 11.402, de 1411194, e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. No decorrer da discussão, foram
apresentadas as Emendas n°s 1, do Deputado Péricles Ferreira, e 2, do
Deputado Durval Angelo. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter as emendas a votação,
independentemente do parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.329197 na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.363197, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com José
Augusto Duarte Castanheira e outros. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n°
1, da Comissão de Justiça. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
1 0turno, o Projeto de Lei n° 1.363197 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissãor de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 862196, do Deputado Miguel

Martini, que altera a Lei n o 6.763, de 26112175, e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n o i, que apresenta. No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n o 2, do Deputado Péricles Ferreira, e
as Emendas n

u
s 1 e 2, do Deputado José Bonifácio. Nos termos do § 40 do

art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter o substitutivo e as
emendas a votação, independentemente de parecer. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita adiamento de
votação do Projeto de Lei n° 862196. Para encaminhar, com a palavra, o
autor do requerimento.

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

Deputadas, gostaríamos de justificar essa solicitação de adiamento, não que
estejamos contra o projeto, mas ele modificou em alguns aspectos o projeto
do Deputado Miguel Martini e o coloca apenas autorizativo. Achamos que há
necessidade de uma modificação nesse aspecto.

Em segundo lugar, há uma emenda que estamos apresentando que é
quanto à ocorrência da moratória, e o Secretário da Fazenda tem total
autonomia para dar as isenções que quiser. Entendemos que é preciso fazer
algumas restrições. Não podemos deixar todo o controle na mão do
Secretário da Fazenda, João Heraldo. É preciso haver uma maior
participação.

E nesse sentido que solicitamos aos Deputados a aprovação desse
requerimento para que possamos negociar, tanto essa emenda quanto a do
Deputado Miguel Martini. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.032196, do Deputado José
Bonifácio, que autoriza a PMMG a celebrar convênio com Prefeituras
Municipais e outros órgãos públicos. 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° 1.032196 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.166197, do Deputado João
Leite, que revoga a Lei n° 4.734, de 315168, e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro

lugar, quero parabenizar o Deputado Marcos Helênio por estar atento a uma
questão como essa. Em segundo lugar, quero reafirmar a posição do
Governo, também defendida pelo Deputado Ajalmar Silva, Líder do Governo
nesta Casa, que define claramente que o processo licitatório se deu de forma
regular. O que devemos é repudiar o imperialismo norte-americano que,
mais uma vez, tenta pressionar para que os seus interesses sejam atendidos.
Cabe a nós, nesta Casa, como representantes do povo de Minas, rejeitar e
não aceitar esse tipo de ingerência. O norte-americano, de modo geral, já
está acostumado com o fato de ser um império e acha que todos devem se
submeter às suas vontades. Ora, se foi feito um processo licitatório, ser mais
barato não significa ser melhor ou mais eficiente. Questionar um processo
licitatório, lançar dúvidas sobre um Governo ético, moral e sério como é esse
Governo, para defender interesses de uma empresa privada, é uma atitude
que só pode ser, por nós, repudiada.

Além de ouvirmos os envolvidos nesse processo na Comissão de
Administração Pública e apurarmos os fatos, deveríamos encaminhar um
ofício para que o Governo brasileiro fizesse ao Governo norte-americano
uma moção de repúdio às interferências nos assuntos do nosso Estado e do
nosso País. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos nos

associar, integralmente, às palavras do Deputado Miguei Martini no que
tange ao seu posicionamento quanto às palavras do Deputado Marcos
Helênio, pelas atitudes do Governo dos Estados Unidos.

Como disse o Deputado Miguel Martini, de um país que hoje se vê
hegemônico em todo o mundo, que tem a petulância de elaborar leis no
âmbito dos Estados Unidos e desejar que outros países do mundo cumpram
leis feitas para o território americano, como a lei "Burt-Helms", que proíbe
que empresas comercializem com Cuba, ou a lei 'D'AmatKenny", que
proíbe que outros países comercializem com o Irá, não podemos estranhar
mais nada, Sr. Presidente, Srs. Deputados.	 -

Por essa razão, quero associar-me às palavras do Deputado Miguel
Martini, porque se tais palavras fossem só minhas, elas seriam solitárias,
seriam palavras de um partido que já se opõe naturalmente à filosofia de
Governo dos Estados Unidos, mas elas partiram do Deputado Miguel Martini,
e queremos encorajá-lo a manter essa posição e essa luta.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20



368
horas, e convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada em outra edição.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.249197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°
1.249197 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de
Cardosos, com sede no Município de Urucânia.

Publicado no 'Diário do Legislativo", em 716197, foi o projeto encaminhado
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Intemo.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n o 12.240,
de 517196, que disciplina a matéria. Constatamos, pois, que a entidade tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício
de suas funções.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.249197 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Leite, relator - Gilmar Machado - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.299/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em epígrafe
autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos rodoviários.

Publicada no "Minas Gerais" de 618197, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para
receber parecer.

Na reunião do dia 8110197, foi aprovado requerimento com o objetivo de
baixar o projeto em diligência ao DER-MG.

Cumprida a diligência, cabe a este órgão colegiado examinar a proposição
quanto a seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
face do art. 103, V, "a", do Regimento Intemo.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise tem por objetivo autorizar o Estado a assumir a

gestão e a manutenção dos trechos em que as Rodovias MG-220, MG-728 e
MG-238 são interrompidas em determinadas localidades, o que obriga os
motoristas e viajantes a utilizar vias municipais para depois retomar à
estrada estadual.

De acordo com a justificação do projeto, esses trechos rodoviários, de
revestimento primário, para se manterem transitáveis, vêm exigindo serviços
constantes das Prefeituras, o que resulta em sangria dos parcos recursos
que deveriam atenderás demandas locais. Assim, a gestão estadual desses
trechos permitiria manutenção de melhor qualidade, o que abriria novas
perspectivas de desenvolvimento para a região, uma vez que os recursos
passariam a ser aplicados na área social.

Em face do art. 37 da Constituição Federal e do art. 13 da Constituição do
Estado, a administração pública sujeita-se ao princípio da legalidade. Isso
quer dizer que ela só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei determina ou
autoriza.

Além disso, o art. 61 da Carta Estadual reza que cabe à Assembléia
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado.

É preciso, entretanto, dar outra redação ao "caput" do art. 1 0 da
proposição. Com efeito, o Estado, para gerir aqueles trechos rodoviários,
deve adotar tal medida por meio de ajuste cornos municípios responsáveis.

Assim, estamos propondo a Emenda n° 1 na conclusão deste parecer.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.299197 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a assumir, mediante ajuste com os

municípios, a gestão e a manutenção dos seguintes trechos rodoviários:".
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.	 -
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.372/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.372/97
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n°
245, com sede no Município de Lagoa Santa.

Publicada em 1119197, vem a matérià a esta Comissão para exame
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preliminar, de acordo com o disposto nos arts. 195 e 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em destaque é pessoa jurídica, conforme se constata pela

documentação anexada ao processo. Segundo atestado da autoridade
competente, ela funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade
pública prescritos na Lei n° 12.240, de 511196, toma-se ela habilitada ao titulo
de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.372197 com a
Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e

Plena n°245, com sede no Município de Lagoa Santa.".
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqümnio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.392/97

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou denúncias

envolvendo o sistema penitenciário de Minas Gerais, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o número de Defensores Públicos do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2019197, foi o projeto distribuído a
esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

A requerimento do Deputado João Leite, o projeto tramita em regime de
urgência, nos termos regimentais.

Fundamentação
No Título II da Constituição da República, que trata dos direitos e garantias

fundamentais, especificamente no inciso LXXIV do art. 5°, está assegurada a
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prestação, pelo Estado, de assistência jurídica integral e gratuita aos pobres
no sentido legal. Concomitantemente, observadas as normas gerais da
União constantes na Lei Complementar Federal ri 0 80, de 1994. o Estado
tem competência para legislar concorrentemente com a União sobre
defensoria pública, por força do disposto no art. 24, XIII e § 1 0 , da Carta
Magna brasileira.

Nesse passo, é relevante destacar as disposições contidas no art. 109 da
precitada norma geral, que atribui à lei estadual a incumbência de disciplinar
os órgãos e os serviços auxiliares de apoio administrativo, organizando-os
em quadro próprio, com cargos que atendam às peculiaridades e às
necessidades da administração e das atividades funcionais da instituição.
Além disso, é ainda na referida lei complementar, especificamente no seu
art. 111, que encontramos um comando especialmente pertinente para
respaldar a proposição ora analisada: "0 Defensor Público do Estado atuará,
na forma do que dispuser a legislação estadual, iunto a todos os Juizos de 1°

res".(Grifos nossos.)
Como vemos, somente com a aprovação do projeto de lei em exame

poderá o Estado contar com um quadro de Defensores Públicos suficiente
para atender à demanda regional.

Diante desses argumentos, fundados nos dispositivos constitucionais e
legais destacados, não encontramos óbice dE natureza jurídica à tramitação
da matéria nesta Casa Legislativa.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.392197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.393/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o
Sistema Penitenciário do Estado, tem como propósito dispor sobre o
transporte de preso provisório ou condenado no âmbito estadual.

Publicada em 2019197, foi a proposição preliminarmente distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em tela foi resultado de um profundo estudo da CPI citada, com
o objetivo de suprir lacuna do ordenamento jurídico no que diz respeito ao
transporte de preso provisório ou condenado na saída do estabelecimento
penal.

A proposição procura solucionar uma pendência que tem causado injustiça
aos presos que estão em condições de ocupar vaga no sistema penitenciário
e só não o fazem em razão da falta de transporte que ofereça a eles e à
sociedade condições mínimas de segurança.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, a proposição não encontra óbice,
pois os Estados possuem as competências que não lhes sejam vedadas pela
Constituição Federal (art. 25, § 10).

Ademais, o art. 144, § 70 , da mesma Carta diz que o disciplinamento da
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, bem como a maneira de garantir sua eficiência, serão feitos
mediante lei. Nesta oportunidade, pretende-se instituir normas para o
transporte de preso provisório ou condenado, em plena sintonia com a Carta
política de 1988.

Em face desses motivos, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria
nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de lei n° 1.393197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.394197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da comissão parlamentar de inquérito que apurou denúncias
envolvendo o sistema penitenciário de Minas Gerais, o projeto de lei em
epígrafe visa a transferir da Secretaria de Estado da Segurança Pública para
a Secretaria de Estado da Justiça a administração da Casa de Dentenção
Outra Ladeira, localizada no Município de Ribeirão das Neves, da Cadeia
Pública de Uberlândia e do Presídio Santa Terezinha, situado no Município
de Juiz de Fora.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2019197, foi o projeto distribuído a
esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

A requerimento do Deputado João Leite, o projeto tramita em regime de
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urgência, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Lei n° 11.404, de 1994, que contém as normas de execução penal,
determina explicitamente, em seu art. 170, que a Superintendência de
Organização Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica
da Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação
da Lei de Execução Penal e a custódia e a manutenção do sentenciado e do
preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa.

Ocorre, contudo, que o comando normativo referido não está sendo
respeitado na prática, ficando a Dutra Ladeira e outras cadeias a cargo da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, que, institucional mente, não
possui competência para tanto.

Como é sabido, ao policial não cabe a guarda de presos. Devido à
natureza de sua atividade repressiva, foge dele essa competência. Para isso
é que foi criada a guarda penitenciária, voltada para a manutenção e o
tratamento de presos.

Como as autoridades responsáveis pelas referidas Secretarias de Estado
possuem entendimentos contraditórios em relação à questão e nenhuma
delas propõe medida alguma para sanar a irregularidade apontada pela CPI,
urge que seja feita a transferência para a Secretaria da Justiça da
administração das cadeias, casas de detenção e carceragens, que se
encontram atualmente subordinadas à Secretaria da Segurança Pública, a
fim de que todos os segmentos do sistema penitenciário, sem exceção,
sejam organizados na forma da Lei de Execução Penal. Dessa forma, o
Estado poderá cumprir com eficiência a sua tarefa indelegável de
manutenção dos encarcerados.

Ademais, a matéria de que trata a proposição está atribuída pela
Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XI, à deliberação desta
Assembléia Legislativa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.394/97.	 -
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

João Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.396/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o
Sistema Penitenciário do Estado, tem por objetivo estabelecer diretrizes para
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o sistema prisional do Estado e dar outras providências.

Publicada em 2019197, foi a proposição preliminarmente distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Em face de requerimento do Deputado João Leite, aprovado em 2519197,
tramita o projeto em regime de urgência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto sob análise foi elaborado após minucioso exame da referida CPI,

com o objetivo de criar uma política norteadora do sistema carcerário
mineiro, visando, principalmente, a assegurar o respeito à integridade física
e moral do preso e as condições necessárias à sua readaptação à vida em
sociedade.

Nessa linha, o Estado, além de adotar e incentivar a aplicação de pena
social alternativa, propiciando os meios necessários à sua execução,
estimulará a implementação dos conselhos da comunidade, previstos na Lei
n° 11.404, de 1994, no intuito de auxiliar e fiscalizar a aplicação dos
procedimentos ditados pela justiça criminal.

Analisando a matéria sob o ponto de vista jurídico-constitucional,
verificamos que ela não encontra óbice, uma vez que os Estados membros
possuem as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição
Federal (art. 25, § 10).

Saliente-se, outrossim, que o art. 144, § 7 0 , da mesma Carta estatui que a
lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, bem como a maneira de garantir sua eficiência.
Portanto, o objetivo do projeto coaduna-se com as diretrizes da Carta política
de 1988.

Dessa forma, não vislumbramos óbice jurídico-constitucional à tramitação
da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.396197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.406/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.406197 visa a
declarar de utilidade pública a Fundação Museu do Zebu Edílson Lamartine
Mendes, com sede no Município de Uberaba.
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Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos

termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.
Fundamentação

A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece os
requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, que foram
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.

Examinados os documentos, verificou-se que a entidade tem
personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.406197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

João Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.437/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n o 1.437197 visa
a declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas -
ACOSSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Após sua publicação em 9110197, 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 mencionada é sociedade civil com personalidade jurídica

própria, sem fins lucrativos. Está em funcionamento há mais de dois anos, e
os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Verificamos, assim, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.240, de 5/7196, que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades.

Não encontramos, portanto, óbice na ordem jurídica e constitucional à
tramitação da matéria nesta Casa.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.437197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -
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João Leite.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.445/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

análise objetiva seja declarado de utilidade pública o Centro de Amparo à
Criança Andradense, com sede no Município de Andradas.

Após sua publicação, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts.
195 e 103, V, "a".

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, pessoas idôneas,
nada recebem pela realização do seu trabalho.

Atende, pois, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de 517196,
que disciplina a declaração de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.445/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

João Leite.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.446/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.446/97, do Deputado Ivo José, visa a declarar de
utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, com sede no Município
de Timóteo.

Publicada em 11110197, 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 mencionada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública. Assim, não há óbice
à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas	razões expostas,	concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei fl° 1.446197 na forma
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proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.448/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em destaque visa a
declarar de utilidade pública o Movimento de Promoção e Assistência Social
Sopão Mineiro - Sopão -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 11110197, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art. 103, V, na", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação apresentada, a entidade tem

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

Atende, portanto, aos requisitos constantes na Lei n° 12.240 1 de 5/7198,
que disciplina o processo declaratótio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.448197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.451/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
:	objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto
g	Granja Verde - ACCGV -, com sede no Município de Betim.

Publicado no "Diário do Legislativo", de 16110197, vem o projeto a esta
:	Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no

art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos
indispensáveis â declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7/96.

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1.451 197  na forma original.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

João Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.457197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo instituir o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela
Vida.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "c", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e em seguida encaminhada à presente Comissão, a
quem compete apreciá-la conclusivamente, atendo-se aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Em virtude de aprovação do requerimento apresentado pela própria autora
em sessão plenária de 22110197, a proposição está sujeita a tramitação em
regime de urgência.

Fundamentação
A legitimidade do ato deflagratótio do processo legislativo do projeto em

causa está assegurada pelo art. 65 da Constituição do Estado, visto que ele
assegura a qualquer membro da Assembléia Legislativa, entre outras
autoridades, a iniciativa de propor lei complementar e ordinária.

Quanto ao exame da competência do Estado federado para tratar da
matéria, convém trazer à baila o §1 0 do art. 25 da Carta Federal, que assim
dispõe:

"§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição'.

Por sua vez, o art. 22 da mesma Carta, ao tratar dos atos legislativos de
competência privativa da União, não faz menção à matéria de que trata o
projeto de lei, razão pela qual infere-se a outorga implícita concedida aos
parlamentos estaduais para legislarem sobre a instituição de data
comemorativa.

Destarte, não se vislumbra qualquer impedimento de natureza jurídica à
aprovação do projeto.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.457197 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

João Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.458197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
1.458197 visa a declarar de utilidade pública a Federação das Associações
Comunitárias de São Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São
Gonçalo do Rio Preto.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517195, que estabelece os

requisitos para declaração de utilidade pública de entidades, os quais foram
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.

A entidade objeto do projeto tem personalidade jurídica, funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.458197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - João Leite, relator - Ivair Nogueira - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.466/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no- Municipio de
João Monlevade.

Publicado no Diário do Legislativo" do dia 23/10197, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
ad. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição se encontra corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 517196, que regula a matéria.

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.466197 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Leite, relator - lvair Nogueira - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.476197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em análise objetiva
seja declarada de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José, com sede no
Município de Cássia.

Após sua publicação, 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 entidade em questão tem personalidade jurídica, está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos, e seus Diretores, pessoas idôneas,
nada recebem pela realização do seu trabalho.

A entidade atende, pois, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.476197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.337197

Mesa da Assembléia	 -
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em análise tem por
finalidade solicitar ao Secretário de Estado de Assuntos Municipais,
Deputado Carlos Mosconi, informações referentes aos programas
desenvolvidos pela Secretaria desde 1995, especificando o número de
contratos e convênios firmados, o montante de recursos aplicados, bem
como os destinatários desses recursos.

Publicada em 9110197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentacão
A iniciativa da matéria em apreço submete-se ao disposto no § 2 0 do art.

54 da Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54 -
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer dizem respeito aos
programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assuntos Municipais,
referentes aos contratos e aos convênios firmados por ela, bem como ao
montante de recursos neles aplicados.

Vale mencionar, a propósito, que esse órgão estabelece política de
integração de planos, programas e projetos de outros níveis de governo com
os municípios, objetivando planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as
atividades setoriais, a cargo do Estado, relativas ao desenvolvimento
regional, microrregional e dos municípios.

Ressalte-se, por outro lado, que as indagações propostas no requerimento
dizem respeito a matéria prevista no orçamento do Estado e, por isso, já
publicada, por força do disposto no § 4 0 do art. 157 da Constituição mineira,
que citamos a seguir

"Art. 157 - .....
§ 40 - O Estado publicará, até o dia trinta do mês subseqüente ao da

competência, balancetes mensais de sua execução orçamentária e
financeira".

Entendemos, assim, pelo princípio da economicidade e da razoabilidade,
que o envio do pedido de informações proposto perde seu objeto, já que se
trata de matéria do domínio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n o 2.337197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.350/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Valendo-se da proposição em epígrafe, o Deputado Marcos Helênio requer
à Presidência desta Casa, regimentalmente apoiado, seja formulado ao
Corregedor de Justiça do Estado pedido de informações acerca do número
de responsáveis por cartórios extrajudiciais que foram punidos com penas
disciplinares em decorrência do descumprimento da norma contida no art. 23
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da Lei no 7.399, de 1978, nos últimos dez anos, nas quais constem a data de
ocorrência da autuação, sua natureza e características, bem como nome e
localização do estabelecimento infrator.

O requerimento foi publicado em 11110197 e, a seguir, encaminhado à
Mesa da Assembléia Legislativa, a quem compete, privativamente, emitir
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 80, VIU, "d", c/c o art. 246, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame está amparada pelo art. 54, § 3 0, da Constituição do

Estado, que confere à Assembléia Legislativa a prerrogativa de encaminhar
pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta e a
outras autoridades estaduais, competência essencial para que este Poder
possa exercer seu papel fiscalizador e defensor do interesse público.

O aludido art. 23 da Lei n° 7.399, de 1 0112178, dispõe, "in verbis", que "em
todos os Cartórios, Secretarias do Juízo e demais locais de trabalho em que
se cobrarem custas e emolumentos, os responsáveis manterão, em lugar
visível, um quadro com as tabelas referentes aos atos do seu ofício, ficando
sujeitos às penas disciplinares, nos casos de omissão".

A norma confiou á Corregedoria-Geral de Justiça a competência para
proceder à fiscalização e a capacidade de estabelecer as sanções do que foi
estabelecido pelo referido dispositivo.

Entendemos que a proposição é conveniente e oportuna, dado que as
informações solicitadas por seu intermédio permitirão a esta Casa aferir o
cumprimento de atos relacionados com matéria de elevado interesse social.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.350197.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Elmo Braz -

Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.354/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, a proposição em
análise tem por finalidade solicitar ao Secretário da Fazenda informações
acerca das operações de comercialização do milho nas regiões do Triângulo
mineiro e do Alto Paranaíba.

Publicada em 16110197, vem a proposição à Mesa para receber parecer,
nos termos dos arts. 245, XII e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito de competência privativa da
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Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, )O(Xl, da
Constituição do Estado, In verbis":

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;".

As atividades de controle e fiscalização são exercidas pelos parlamentares
mediante vários procedimentos, entre eles o pedido de informação, por
escrito, encaminhado pela Mesa às autoridades integrantes da administração
direta ou indireta.

O requerimento em tela visa a elucidar fatos ocorridos no Triângulo e no
Alto Paranaíba com relação à comercialização do milho e às dificuldades
para o recolhimento de ICMS.

Segundo correspondência encaminhada a esta Casa pelo Sindicato Rural
de Uberaba, posteriormente distribuída à Comissão de Agropecuária e
Política Rural, não está sendo possível identificar o comprador e o vendedor
para fins de recolhimento do ICMS nem saber o destino final da mercadoria.

Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria conveniente
e oportuna, visto ter por objetivo a solicitação de informações que irão
subsidiar a atuação fiscalizadora da Casa em questão de grande relevância
para o Estado e a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.354197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 321 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13111197
Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Elmo Braz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Mensagem n° 229197 (encaminha Projeto de Lei n°
1.512197), do Governador do Estado - Ofícios, telegrama e cartão -? Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 46197 - Projeto de Lei Complementar n° 26197 - Projetos de
Lei n°s 1.513 a 1.517197 - Projeto de Resolução n° 1.518197 - Requerimento
n° 2.409197 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Miguei Barbosa,
Maria Olivia, Arnaldo Penna (2), Bilac Pinto, Anderson Adauto, Alencar da
Silveira Júnior, Alberto Pinto Coelho (2), Marcos Helênio, Paulo Schettino,
Dinis Pinheiro e Ronaldo Vasconcellos - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Anivaldo Coelho - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações - Palavras do Sr. Presidente - Votação de Requerimentos:
Requerimento n° 2.339197; aprovação - ? Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar n°
23197; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas; votação nominal;
inexistência de "quorum" para votação e para continuação dos trabalhos;
anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Emiano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
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Helvécio - Toninho Zeitune - Wandertey Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

la Parte
ja Fase (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.
Correspondência

- O Deputado Anivaldo Coelho, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 229197
Belo Horizonte, 10 de novembro de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação da augusta Assembléia Legislativa, o projeto de lei
anexo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel situado no Município
de Centralina.

O imóvel de que trata o projeto, originariamente constituído por uma área
de 630,00m2, foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do
município citado, para que ali se construísse o posto de saúde.

A obra programada foi executada, contando o posto de saúde com 23
consultórios e demais dependências próprias de uma unidade de saúde.

Deseja a municipalidade reaver o imóvel, uma vez que tal providência
facilitará consideravelmente a administração do posto de saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde, a quem está afeto o imóvel, manifestou-
se favoravelmente à doação pleiteada, haja vista a municipalização das
ações da saúde.	 -

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência o meu elevado
apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.512197

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina imóvel que
menciona.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Centralina imóvel urbano com a área total de 630,00rn 2, constituído por
terreno e benfeitoria, que compreende prédio de alvenaria, com 448,18rn 2 de
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área construída, situado na Rua dos Gomes, n° 69, naquele município,
havido por doação, conforme registro n° 1.806 do livro n° 2-F, a fis. 56, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Canápolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao Centro de
Saúde de Centralina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário?
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Herculano Anghinetti, Deputado Federal, expressando seu apoio à
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n o 44/97. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n° 44197.)

Do Sr. Hindemburgo Chateaubriand Filho, Chefe da Procuradoria da
República em Minas Gerais, informando que indicou o Sr. José Adércio Leite
Sampaio para participar da reunião de estudos relativos a financiamento de
imóveis residenciais realizada por esta Casa em 12/11 197. (- A Comissão
Especial.)

Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de Transportes
e Obras Públicas, agradecendo o convite para a reunião realizada por esta
Casa em 13111197 para discutir a duplicação da BR-262 e ,da BR-381 no
trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
encaminhando cópia do Convênio MMNSRFI n° 23197, celebrado entre o
Governo do Estado e esse Ministério. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Maurício Hasenclever Borges, Diretor-Geral do DNER, em atenção
a requerimento do Deputado Roberto Amaral, prestando informações sobre
os contratos relativos a obras de reparo, manutenção, sinalização e
fiscalização nas rodovias federais do Norte do Estado.

Do Sr. Edson Gonçalves Soares, Prefeito Municipal de Teófllo Otôni,
indicando o Sr. Sílvio Grossi para representá-lo na reunião da Comissão de
Assuntos Municipais, de 13111197, na qual se irá discutir a duplicação da BR-
262 e da BR-381 no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Maria Aparecida da Mota Scofield, Prefeita Municipal de
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Itambacuri, e do Sr. Pedro Antônio Gomes de Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Itambacuri, solicitando a aprovação do Projeto de Lei
n° 1.213197. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.213197.)

Do Sr. Adilson Grilo Magalhães, Prefeito Municipal de Pouso Alegre,
encaminhando propostas para alterações no Projeto de Lei no 1.223197. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.223197.)

Do Sr. César Colnago, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, ES,
encaminhando cópia da Moção n° 104197, a qual expressa a solidariedade
dos Vereadores a essa Câmara ao Sindicato dos Ferroviários e o repúdio
desse parlamento ao corte de recursos oriundos do Fundo Social Ferroviário.
(- A Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Dione Maria Peres, Presidente da Câmara Municipal de
Coromandel, e do Sr. Geraldo Jabbur, Presidente da Câmara Municipal de
Uberlândia (2), solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.223197. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.223197.)

Do Sr. Edison Starling Duarte, Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, encaminhando cópia do Requerimento n° 155197, em que se
solicita a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n° 42197. (- Anexe-
se à Proposta de Emenda à Constituição n° 42197.)

Do Sr. Geraldo Jabbur, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia,
encaminhando cópia do Requerimento n° 1.045197, em que se solicita a
elaboração por esta Casa de um plano diretor penitenciário para o Estado. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Irineu Arimatéia do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal
de Barroso, encaminhando cópia de requerimento do Vereador Natanael de
Oliveira, em que solicita se manifeste apoio ao Poder Judiciário pelo
movimento em favor de aposentadorias justas para os membros desse
Poder. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Paulo Henrique Lanza dos Santos, Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Mário Sérgio Dias de Vasconcelos Costa, em que solicita o apoio
dos Deputados Estaduais à causa dos policiais militares afastados do serviço
por participação em greve. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Wantuir Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa,
encaminhando cópia de representação em que se solicita o adiamento do
inicio do processo de municipalização do ensino fundamental. (- À Comissão
de Educação.)

Do Sr. José Maria da Silva Nogueira, Presidente da CDI-MG, em atenção a
requerimento do Deputado Antônio Roberto (implantação de distrito industrial
em João Monlevade), informando que estão sendo feitos estudos sobre a
viabilidade do empreendimento. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.277197.)
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Do Sr. Aluisio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, prestando

informações sobre a entrega de títulos de propriedade em áreas rurais e
urbanas por essa Fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Aluízio Pimenta, Reitor da UEMG, manifestando seu entusiasmo
pela realização do Projeto Gestão Pública Regionalizada.

Do Sr. Elmo Meirelles PahI, Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
agradecendo o convite para a inauguração do "Fale com as Comissões".

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em
Minas Gerais (4), dando ciência da liberação de recursos financeiros
destinados ao Estado e à COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, em atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
encaminhando as informações prestadas pelo BEMGE sobre o assunto. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.224197.)

Do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da CODEVASF,
encaminhando cópia de convênio celebrado entre essa Companhia e a
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c
o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Júlio Cláudio de A. Diniz, Coordenador-Geral da Região
Administrativa do Médio São Francisco, solicitando empenho da Casa para a
aprovação do Projeto de Lei n° 1.299197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.299/97.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário Adjunto da Secretaria do Planejamento,
sugerindo contato com o Secretário Adjunto da Fazenda, já que o conteúdo
do Projeto de Lei n° 1.452197, objeto de discussão da reunião a realizar-se
em 6111197, é assunto afeto àquela Pasta. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Alvaro Assumpção Cagnani, 1 0-Secretário da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando cópia da Indicação n° 1.242197, em que
solicita a rejeição do projeto de lei encaminhado pela Mensagem n° 220197,
do Governador do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.425197.)

Do Sr. Efigênio Soares de Oliveira, 1°-Secretário da Câmara Municipal de
Janaúba, enviando cópia do Requerimento n° 0174197, em que solicita o
empenho desta Casa junto à Secretaria da Fazenda para que as multas do
DETRAN possam ser parceladas. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando cópia da informação prestada pela VD/Convênios. (- A
Comissão de Justiça.)
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Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconceuos, Diretor-Geral do DER-MG,

em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira, encaminhando as
informações solicitadas sobre o imóvel de que trata o Projeto de Lei n°
1.365197. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.365197.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, comunicando que informará esta Casa sobre o Projeto de Lei
n° 536195 tão logo a Secretaria da Educação se pronuncie a respeito. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Antônio de Faria, da Fundação de Ensino Superior de Passos -
FESP, encaminhando cópia de documento enviado ao Governador do
Estado pela Câmara Especial de Integração Comunitária do Campus de
Passos da UEMG, em que se solicitam recursos para essa unidade. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Sebastiana Helena Marques de Oliveira, Diretora da Escola
Estadual Prof. Francisco M. do Nascimento, solicitando apoio para a
aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei n° 662196. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei no 662/96.)

Do Sr. Aden Santiago Filho, Presidente do Colegiado dos Secretários de
Saúde de Minas Gerais - COSEMS - MG -, manifestando a opinião da
entidade sobre os problemas do sistema de saúde no País. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Lúcio Célio Guterres, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais - SINDIELETRO -
MG -, solicitando o empenho da Casa a fim de que, no processo de
privatização, a empresa não seja dividida para facilitar sua venda. (- A
Comissão de Administração Pública.)

De entidades representativas dos trabalhadores rurais, solicitando apoio da
Casa para que não se aprovem emendas à Constituição que contrariem
decisões do Seminário Legislativo realizado em 1996. (- A Comissão
Especial para Analisar a Proposta de Emenda à Constituição n o 30195.)

Do Sr. Antônio Gonçalves Amaral e outros, participantes do Congresso
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizado no
Município de Ponte Nova, de 16 a 15110197, solicitando apoio da Casa para a
aprovação do Projeto de Lei n° 1.460197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.460/97.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do

Estado, informando, em atenção a requerimento do Deputado Roberto
Amaral, que o assunto de que trata o Oficio n° 2.433197 SGM foi
encaminhado ao Secretário Adjunto da Casa Civil. (- Anexe-se ao
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Requerimento n°2.067/97.)	 -

CARTÃO
Do Pe. Gados Roberto Marques, agradecendo o voto de pesar registrado

por esta Casa quando do falecimento de sua mãe, Mana Martins Ferreira.
P Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 46197

Dá nova redação ao inciso III e acrescenta parágrafo ao art. 184 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso III do art. 184 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
«Art. 184- ......
III - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos 25% (vinte e cinco por

cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo
permitida a compensação da diferença no exercício seguinte; ou".

Art. 20 - O art. 184 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte §
20, transformando-se o parágrafo único em § 10:

"Art. 184- .....
§ 20 - o não-cumprimento pelo município do disposto no inciso III deste

artigo implicará na compensação automática da diferença apurada no
exercício seguinte.".

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Wanderley Ávila - Sebastião Helvécio - Miguel Martini - Carlos Pimenta -

Antônio Roberto - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - José Braga -
Antônio Genaro - Geraldo da Costa Pereira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - lbrahim Jacob - Toninho Zeitune - João Leite - Dilzon Meio -
Leonídio Bouças - Bené Guedes - Elbe Brandão - Kemil Kumaira - Ajalmar
Silva - Elmo Braz - Anderson Adauto - José Militão - Arnaldo Canarinho -
Cleuber Carneiro.

Justificação: A Constituição Estadual, repetindo o que já está previsto na
Constituição Federal, impõe que o município aplique na manutenção e no
desenvolvimento do ensino o mínimo de 25% de suas receitas, incluídas as
transferências, e, no art. 184, prevê como uma das condições que reclamam
a intervenção no município o descumprimento dessa regra.
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Todavia, há casos em que, evidentemente, o município não pode aplicar
esse percentual ou não foi necessária essa aplicação. Nessas circunstâncias,
nada mais razoável do que obrigar a compensação da diferença não
aplicada no exercício seguinte. Aliás, a Lei Federal n° 7.348, de 2419185, e a
Instrução n° 2191 (art. 70, II) já prevêem essa possibilidade de compensação,
faltando que a própria Constituição do Estado venha estabelecê-la como
regra a ser respeitada pelos órgãos da administração estadual. Não se
permitindo a compensação, o município perdurará inadimplente, o que não
interessa a nenhuma administração. E, ademais, se o não-cumprimento
dessa regra no ano implica em intervenção, há de se entender que esta teria
por objetivo exatamente a compensação do que não foi aplicado. Com a
redação que ora propomos ao inciso III do art. 184 da Constituição Estadual,
em sua parte final, cremos que se estará racionalizando a administração
municipal.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 26197
Institui a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dispõe sobre

sua organização e suas funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba

Art. 1- Fica instituída a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba.
Art. 20 - A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba é integrada

pelos Municípios de Belo Vale, Capela Nova, Caranaiba, Carandaí, Casa
Grande, Catas Altas da Noruega, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano
Otôni, Desterro de Entre-Rios, Entre-Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba,
Lagoa Dourada, Lamim, Moeda, Ouro Branco, Piranga, Queluzito, Rio
Espera, Santana dos Montes, São Brás do Suaçuí, Senhora de Oliveira.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana do
Vale do Alto Paraopeba também passarão a integrá-la.

Capitulo II
Da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba

Seção 1
Das Funções Públicas de Interesse Comum na Região Metropolitana do Vale

do Alto Paraopeba
Art. 30 - No planejamento, na organização e na execução das funções

públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão da Região
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba abrangerá serviços e instrumentos
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que repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no
ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intemiunicipal, os serviços que, diretamente ou através de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários
entre os municípios da região metropolitana;

II - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) na criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para a

garantia de sua preservação e de seu uso, em função das necessidades
metropolitanas;

IV - na criação de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliação do potencial produtivo de cada município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
t) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba
com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, notadamente, para assegurar
a melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a ampliação da malha
rodoferroviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na integração
da rede pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicação, os serviços que, diretamente ou
através de integração física e tarifária, compreendam as comunicações dos
usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada na
preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da região
metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de
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interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área
de mais de um município serão coordenados em nível metropolitano, com a
participação dos municípios e órgãos setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto

Paraopeba
Art. 40 - A gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba

compete:
- à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e de

controle;
II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas às

funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no nível do
planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Metropolitano.
Seção III

Da Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto Paraopeba
Art. 5°-A Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto Paraopeba,

órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos recursos
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Alto Paraopeba,
compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de interesse
comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos específicos
de fiscalização e controle dos órgãos e entidades metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e avaliar
a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão parte as
políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-econômico
metropolitano, bem como o elenco de programas e projetos a serem
executados, com as modificações que se fizerem necessárias à sua correta
implementação;	 -

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na Região
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, com as respectivas prioridades
setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus
programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no Plano
Diretor Metropolitano:

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano:
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos recursos
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do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes
orçamentárias da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba;

IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de interesse
comum metropolitanos;

X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios que não
disponham de capacidade de planejamento próprio;

Xl - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do Plano
Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos rumos do
desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba;

Art. 60 - A Assembléia Metropolitana do Alto Paraopeba será composta de:
- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale

do Alto Paraopeba;
II - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a Região

Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, na proporção de 1 (um) Vereador
para cada 5.000 habitantes ou fração, respeitado o limite máximo de 3 (três)
Vereadores por município;

III - 2 (dois) Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - 1 (um) representante do Poder Executivo Estadual, designado pelo
Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste;

§1 0 - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de impedimento.
§20 - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante eleição, para

mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§30 - A participação na Assembléia Metropolitana não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 70 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social compete:
- planejar, elaborar e propor projetos integrados de desenvolvimento

econômico e social para apreciação da Assembléia Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos
no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o objetivo de
ampliar a participação da sociedade civil no debate e na busca de soluções
dos problemas da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba.
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Art. 80 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de caráter
consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos conselhos municipais;
II -representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 90 - A Assembléia Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba

regulamentará os critérios de escolha dos representantes do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba, de acordo com o seu Regimento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 10- Os municípios do entorno da Região Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba atingidos pelo processo de metropolitanização constituirão o colar
metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a execução das
funções públicas de interesse comum.

Art. 11 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum dos municípios que
compõem o colar metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Alto Paraopeba, assegurada
a participação do município diretamente envolvido no processo de decisão.

Capitulo III
Das Disposições Gerais

Art. 12 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba as regras contidas no Capítulo 1 - Disposições Gerais, arts. 1 0 a 60
da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993, 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 de Belo
Horizonte e dá outras providências.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 1997.
Anivaldo Coelho
Justificação: Fundamentados no art. 44 da Constituição Estadual, que

dispõe sobre os parâmetros necessários à criação de região metropolitana e
determina que legislação complementar regulará a execução das funções
públicas de interesse comum, apresentamos esta proposição, que cria a
Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba.

A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, idealizada a partir da
necessidade de maximizar investimentos em suas potencialidades,
representa um esforço na busca de soluções compartilhadas, por meio de
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um planejamento integrado que garanta melhorias urbanas e rurais para os
mais de 300 mil habitantes dos 23 municípios que a compõem. Está
localizada na região central do Estado e inserida no Quadrilátero Fenifero, e
uma de suas maiores características é a mineração. É, indubitavelmente,
uma das regiões de grande importância econômica e social do Estado de
Minas Gerais, concentrando empresas de grande porte como a Ferteco
Mineração S.A., a Cia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional
- CSN -, a Itaminas - Minas do ltacolomy, a Açominas e dezenas de
mineradoras que atuam na região extraindo e transformando minerais.

Em toda sua extensão a região é servida por malhas rodoviárias e
ferroviárias de boa qualidade que a ligam aos grandes centros do Pais.
Destacam-se as Rodovias BR-040 (Rio-BH-Brasília), a Ferrovia do Aço e a
antiga ferrovia (Ramal Paraopeba) que faz parte da linha que liga Belo
Horizonte ao Rio de Janeiro. A indústria do turismo é outro fator de peso,
representado pela cidade de Congonhas, Patrimônio Cultural da
Humanidade.

Apesar de todo esse potencial, a região carece de projetos de
desenvolvimento econômico e social capazes de criar alternativas ao
crescente desemprego, fruto do progresso tecnológico; ao esvaziamento do
campo, decorrente da falta de incentivo à pequena produção familiar; à
deficiência da prevenção e do tratamento de doenças; e à degradação
ambiental, à poluição e ao assoreamento do rio Paraopeba e seus afluentes,
conseqüências da histórica exploração mineradora e da inexistência de
estações de tratamento de esgotos sanitários, por exemplo.

A instituição da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba seria a
medida mais eficaz para enfrentar esses desafios. A implantação de projetos
de desenvolvimento eliminará as diferenças e proporcionará melhor
qualidade de vida à população, por meio do esforço comum das Prefeituras
Municipais e do Governo do Estado.

A concentração urbana inevitável nos centros que oferecem melhores
oportunidades e conforto social descarta soluções localizadas, o que exige o
aproveitamento das potencialidades de cada cidade, garantindo melhorias
urbanas e aumento da produção agrícola, em atendimento a toda a
população. Um município não pode se encerrar em si mesmo, e o
planejamento integrado é, hoje, a única fórmula eficaz para a implementação
de projetos de desenvolvimento. A Região Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba será responsável pela concepção de um novo sistema de
transporte coletivo, com tarifas únicas regionais; um novo e moderno
sistema de telefonia regional; a criação de central de abastecimento,
evitando-se as intermediações desnecessárias; a implantação de consórcios
na área de saúde, ampliando-se o número de benefícios e beneficiários; a
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consolidação de um sistema de pesquisa e utilização das reservas
ecológicas, explorando a sua biodiversidade e seu potencial turístico-
ecológico e implementando medidas que garantam a preservação da riqueza
ambiental. Será responsável, ainda, pela tomada de medidas visando à
busca de soluções integradas para recuperação dos mananciais, garantia da
qualidade da água, do ar, conservação e uso do solo.

Outras medidas consolidariam um sistema de pesquisa para levantamento,
restauração e preservação de obras de arte, patrimónios culturais datados
dos séculos XVII e XVIII, encontrados em toda a região, objetivando a
exploração do turismo cultural.

A definição dos municípios para composição da Região Metropolitana do
Vale do Alto Paraopeba partiu da sua localização na bacia do rio Paraopeba.
Ao todo são 23 municípios, localizados integral ou parcialmente em sua área.

Estamos certos de que a instituição da Região Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba apontará soluções compartilhadas aos problemas
localizados, diminuindo as diferenças regionais e proporcionando uma vida
melhor e mais digna para a população do vale do Alto Paraopeba e
adjacências.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, ele o art. 188, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.513/97
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de ltaporé - ABITA -

com sede no Município de Coronel Murta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de

ltaporé - ABITA-, com sede no Município de Coronel Murta.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Irani Barbosa
Justificação: A Associação Beneficente de ltaporé - ABITA - vem prestando

relevantes serviços comunitários e preenche todos os requisitos para ser
declarada de utilidade pública, fato que irá propiciar-lhe maiores condições
para atingir seus objetivos sociais.

Em razão do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.514197
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Dispõe sobre a comunicação do resultado de concurso público aos

candidatos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta

de qualquer dos Poderes do Estado ficam obrigados a comunicar, por
telegrama, aos candidatos submetidos a concurso por eles promovido, no
prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do resultado, a sua aprovação
ou reprovação e sua classificação.

Parágrafo único - Para fazer face às despesas decorrentes da execução
desta lei, os órgãos e as entidades a que se refere este artigo incluirão, na
taxa de inscrição do concurso, o valor correspondente ao custo do
telegrama.

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.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Constituição Federal, no inciso XXXIII do ali. 5 0, estabelece

que lodos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Em consonância com essa diretriz, é objetivo deste projeto de lei assegurar
aos concorrentes em processo seletivo externo o conhecimento do resultado
obtido por eles. A iniciativa vem reforçar o princípio da publicidade dos atos
da administração pública, buscando evitar que candidatos aprovados ou
reprovados nos concursos públicos deixem de ter acesso ao resultado dos
exames prestados. Esses candidatos muitas vezes residem em regiões
longínquas, nas quais é difícil o acesso ao órgão oficial dos Poderes do
Estado, responsável pela publicação dos atos administrativos inerentes a
concursos públicos. Além disso, há situações em que o candidato se
encontra impossibilitado de buscar essa informação, até mesmo por motivo
de doença, ou acidente de qualquer natureza, que dificulte ou impossibilite a
sua locomoção.

A matéria não encontra óbice de natureza jurídico-constitucional, tendo em
vista que se trata de proposição de caráter geral, com objetivos voltados
para o interesse de todo cidadão que queira participar de concursos
promovidos pela administração pública do Estado. Não vislumbramos vícios
de competência ou iniciativa, pois o projeto apresenta comando de interesse
geral, que não pode, nem deve, ficar circunscrito ao âmbito de um só dos
Poderes do Estado.

E oportuno salientar que o Decreto n° 34.706, de 1993, que aprova o
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regulamento geral de concursos públicos para investidura em cargos ou
empregos públicos da administração direta e indireta do Estado de Minas
Gerais, é omisso no que se refere ao tema de que cuida o projeto de lei em
foco.

Pelas razões apresentadas, confiamos no apoio dos nobres pares desta
Casa para a aprovação do projeto de lei em tela.

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

PROJETO DE LEI N°1.515/97
Dispõe sobre o pagamento de contas de água e luz e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O valor devido pela prestação de serviços divisíveis e específicos

de responsabilidade do Estado, oferecidos por órgãos de sua administração
direta ou entidades da administração indireta, poderá ser descontado no
contracheque do servidor.

Art. 20 - O servidor deverá manifestar expressamente a sua opção pela
forma de pagamento definida no artigo anterior, podendo se retratar, desde
que manifeste expressamente sua vontade.

Parágrafo único - A retratação somente será permitida se transcorrido um
período mínimo de 3 (três) meses contados da data da opção.

Ad. 30 - Somente poderão ser descontados nos contracheques os valores
correspondentes aos serviços prestados no domicílio principal do servidor.

Ari. 40 - O disposto nesta lei se aplica ao servidor estadual ativo, ao inativo
e ao empregado em entidades da administração indireta do Estado.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
Justificação: A escassez de recursos financeiros tem sido um dos

principais problemas enfrentados pelo poder público em todas-as esferas de
governo. Alguns reflexos dessa situação já se fazem sentir no Estado de
Minas Gerais, que se viu obrigado, em novembro, a alterar a escala de
pagamento de seus servidores. Não houve, no entanto, alteração nas datas
de vencimento das contas cobradas, inclusive, por entidades da
administração indireta estadual. Dessa forma, estabeleceu-se um tratamento
injusto e desigual: o Estado se vê na contingência de não cumprir com suas
obrigações, ao mesmo tempo que exige de terceiros o cumprimento de
prazos inflexíveis, sob a ameaça de cobrança de multas.

0 projeto que apresentamos visa alterar a situação descrita, ao vincular,
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nos contracheques, o pagamento de contas estaduais ao pagamento dos
vencimentos ou proventos. Trata-se de medida de cunho social e que, ao
mesmo tempo, poderá ter repercussão positiva nas receitas das empresas
estaduais, pois o desconto em folha tende a reduzir a inadimplência.

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

PROJETO DE LEI N°1.516/97
Dá a denominação de Escola Estadual Mário Elias de Carvalho à Escola

Estadual do Bairro Riacho das Pedras, localizada no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Passa a denominar-se Escola Estadual Mário Elias de Carvalho a

Escola Estadual do Bairro Riacho das Pedras, localizada no Município de
Contagem.

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de novembro de 1997.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Mário Elias de Carvalho nasceu na cidade de Dores do lndaiá,

no dia 1613131. Filho de berço humilde, perdeu seus pais aos dez anos de
idade, fato que o obrigou a trabalhar desde criança para garantir seu
sustento. Veio, então, para Belo Horizonte, onde não tinha parentes nem
amigos. Ainda assim, com coragem e trabalho, conseguiu vencer, vindo a se
casar com D. Nilza Raimunda de Azevedo, com quem teve quatro filhos.

Mudou-se para Contagem em 1957, instalando seu próprio
estabelecimento comercial no Bairro Eldorado.

Em 1966, foi residir no Bairro Riacho, sendo o primeiro comerciante que ali
se instalou. Com muita determinação, prosperou e criou sua família. Como
um dos pioneiros do bairro, contribuiu muito para o seu crescimento, lutando
por melhorias nas áreas de saúde, educação, espolie e infra-estrutura.

Exemplar pai de família, homem íntegro e honrado, sempre muito querido
em sua comunidade, atendia pelo carinhoso apelido de "Mário Cachimbo",
como ficou conhecido em toda a região.

Mário faleceu em 1717183, vítima de um acidente automobilístico.
Recentemente, em assembléia de pais e alunos da referida escola o nome

do Sr. Mário Elias de Carvalho foi indicado para concorrer à eleição da nova
denominação da escola. Nessa eleição, seu nome foi escolhido, obtendo a
maioria absoluta dos votos.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto, que traduz a legítima vontade daquela comunidade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de .Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188 c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.517/97
Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de

passageiros no Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - O transporte de que trata esta lei será explorado por pessoas

físicas, condutoras autônomas, que trafeguem em veículo próprio ou de
aluguel e que, à data da publicação desta lei, sejam detentoras de concessão
ou permissão do poder público municipal para explorar o transporte local de
passageiros, em veículos de 3 (três) a 15 (quinze) lugares.

Art. 30 - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros
será explorado com base nos seguintes requisitos:

- preço da tarifa não inferior àquela praticada pelo transporte coletivo
regular, autorizado pelo DER-MG;

II - embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo
transporte coletivo regular;

III - veículos com data de fabricação não superior a 8 (oito) anos e que
tenham seguro total, inclusive para cobertura de danos contra terceiros;

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente
identificável, da expressão "Transporte Alternativo".

Parágrafo único - Com exceção do inciso III, até que seja regulamentado o
disposto neste artigo, fica assegurada a exploração do transporte rodoviário
intermunicipal alternativo de passageiros aos que preencham os requisitos
previstos no art. 20.

Art. 40 - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre municípios
de uma mesma região metropolitana.

Art. 50 - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.	 -

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1997.
Maria José Haueisen

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.518197
Extingue cargos e Funções Gratificadas da Secretaria da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam extintos 60 (sessenta) cargos de Agente de Apoio às

Atividades da Secretaria - AL-GB, previstos no Anexo 1 da Resolução n°
5.086, de 31 de agosto de 1990.

Art. 20 - Ficam extintas 98 (noventa e oito) Funções Gratificadas criadas
pelas Resoluções n°s 5.086, de 31 de agosto de 1990, 5.090, de 17 de
dezembro de 1990, e 5.142, de 31 de maio de 1994, com as modificações
posteriores.

Parágrafo único - A especificação das funções extintas, bem como das
remanescentes, será estabelecida em ato da Mesa, a partir de estudo a ser
desenvolvido pela Diretoria-Geral, tendo em vista as situações de vacância e
as necessidades da Secretaria da Assembléia Legislativa.

Art. 30 - A substituição de servidores investidos em cargos de direção ou
função de Gerente-Geral fica restrita, na forma de regulamento, às hipóteses
de impedimento legal do titular por prazo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos e será paga na proporção dos dias de efetivo exercício do
cargo ou função que excederem àquele período.

Art. 40 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Maria Olivia.
Justificação: E de conhecimento geral que a administração pública, em

todos os níveis federativos, atravessa período de crise, especialmente no
que diz respeito à disponibilidade de recursos para fazer face â manutenção
da infra-estrutura do setor público.

Ciente disso e cônscia de seu papel, a Assembléia Legislativa vem
sistematicamente adotando medidas visando ao enxugamento e à
racionalização de seus serviços. Tem-se na medida que ora se propõe mais
um passo nesse sentido, buscando especialmente a redução de gastos,
demanda que se impõe ao poder público como modo de regularizar suas
finanças.

Dessa forma, o projeto apresentado propõe a adoção de medidas que, ao
lado de outras, representarão mais uma contribuição da administração da
Casa, no conjunto de esforços necessários para se enfrentar este momento.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer.
REQUERIMENTO

N° 2.409197, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulações com a Escola Federal de Engenharia
de Itajubá, pelos 84 anos de sua fundação. (- A Comissão de Educação.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Miguel
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Barbosa, Mana Olívia, Arnaldo Penna (2), Bilac Pinto, Anderson Adauto,
Alencar da Silveira Júnior, Alberto Pinto Coelho (2), Marcos Helênio, Paulo
Schettino, Dinis Pinheiro e Ronaldo Vasconcellos.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
• Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

amigos presentes, membros da imprensa, ocupo esta tribuna para tratar de
uma questão grave, que vem provocando inúmeras mortes, e, apesar de
vários alertas dos companheiros desta Casa, as autoridades responsáveis
não se sensibilizam.

O assunto em questão é o Viaduto Vila Rica ou Viaduto das Almas, situado
no Km 585 da BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Com  um
traçado irregular, em curva, com várias rachaduras e desprovido de
sinalização e proteções eficientes em suas laterais, o viaduto há muito tempo
não comporta o tráfego intenso daquela rodovia, sem falar dos inúmeros
caminhões de minério que por ela transitam diariamente, deixando perigosos
resíduos de suas cargas.

As conseqüências desse desleixo são graves e revoltantes: inúmeros
mortos e feridos. As pressões por uma tomada de consciência, em relação a
uma solução viável para aquele local, chegam de todas as partes, obrigando-
nos a tomar uma posição. Acreditamos que o Viaduto das Almas é, sem
dúvida, um dos pontos responsáveis pelos mais altos índices de acidentes
com vítimas fatais em Minas.

Em função desta realidade, estaremos apoiando a realização de um ato de
protesto organizado por lideranças políticas, sindicais, religiosas e de
movimentos populares das cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Carandaí, Ouro Branco e Entre-Rios de Minas, a realizar-se às 9 horas do
dia 17 de novembro, próxima segunda-feira, no restaurante desativado,
localizado na entrada de acesso ao viaduto, no Km 585.

O ato será iniciado com uma missa, concelebrada por padres da região, e,
logo após, os presentes e os sacerdotes se dirigirão para o centro do viaduto,
onde será dada uma bênção.

Esperamos, com esse ato cívico-religioso, despertar a atenção das
autoridades e, desde já, contamos com o apoio dos nobres colegas e amigos
jornalistas desta Casa na cobertura do evento.

Portanto, para quem for viajar no próximo feriadão, na segunda-feira,
talvez, a viagem fique um pouco demorada.

O outro ponto, Sr. Presidente, que me traz a esta tribuna, diz respeito ao
projeto de lei complementar que institui a Região Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba, que será integrada pelos Municípios de Belo Vale, Capela
Nova, Caranaiba, Carandaí, Catas Altas da Noruega, Casa Grande,
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Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otôni, Desterro de Entre-Rios,
Entre-Rios, ltaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Moeda, Ouro
Branco, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, São Brás do
Suaçuí e Senhora de Oliveira.

- Lê justificação do Projeto de Lei Complementar n° 26197, publicada nesta
edição.

Era o que tinha para ser dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
23 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, em nome da Mesa da Assembléia e com base nas

atribuições a ela conferidas pelo inciso 1 do art. 79 do Regimento Interno,
considerando: o requerimento do Deputado Wanderley Avila, aprovado em
Plenário no dia 7111197, em que solicita a não-inclusão em ordem do dia das
proposições em tramitação nesta Casa que se refiram à estrutura de
fiscalização externa do Estado, até que se realize ampla discussão sobre o
tema, e o debate sobre o assunto, realizado ontem, dia 12, na reunião
conjunta das Comissões de Justiça, de Administração Pública, de
Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197, decide
constituir grupo parlamentar para proceder a uma análise abrangente e
sistêmica do tema, com base no conteúdo do Projeto de Lei Complementar
n° 22/97 e do Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de Contas do Estado, e
da Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97, de modo a, no prazo de 10
dias, apresentar subsídios à apreciação dessas proposições pela
Assembléia.	 -

O grupo parlamentar, representando todas as bancadas com assento nesta
Casa, será composto pelos seguintes Deputados: Coordenador: Dilzon Meio
(PTB) - 40-Secretário da Mesa- Baldonedo Napoleão (PSDB) - Biiac Pinto
(PFL) - Antônio Júlio (PMDB) - Alberto Pinto Coelho (PPB) - Gilmar Machado
(PT) - Ivair Nogueira (P01) - Dinis Pinheiro (PSD) - Marco Régis (PPS) -
Miguel Martini (PSN) - Ronaldo Vasconcellos (P1..) - Ermano Batista - autor
da Proposta de Emenda à Constituição n°31/97.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1997.
Francisco Ramalho, 1 0-Vice-Presidente, nas funções de Presidente.
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Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da
Assembléia está apresentando o seguinte Projeto de Resolução: (- Lê:)

- O projeto de resolução lido pelo Sr. Presidente recebeu o n o 1.518197 e é
o publicado nesta edição.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Arnaldo Penna, Líder do PSDB
(2) - indicação dos nomes dos membros da bancada que comporão as
comissões permanentes desta Casa: Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização: efetivos - Deputados Kemil Kumaira e José Militão;
suplentes - Deputados Ajalmar Silva e Baldonedo Napoleão; Comissão de
Constituição e Justiça: efetivo - Deputado Ermano Batista; Comissão de
Direitos Humanos: efetivo - Deputado João Leite; suplentes - Deputados Hely
Tarqüínio e Roberto Amaral; Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente - Deputado João
Leite; Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: suplente -
Deputado Kemil Kumaira; Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais:
efetivo - Deputado Baldonedo Napoleão; suplentes - Deputados Carlos
Pimenta e Elbe Brandão; Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial: efetivos - Deputados Elbe Brandão e Roberto Amaral;
suplentes - Deputados Aílton Vilela e José Maria Barros; Comissão de
Redação: suplente - Deputado Baldonedo Napoleão; Comissão de Saúde:
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Hely Tarqüinio;
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas: efetivo -Deputado
Ailton Vilela; suplente - Deputado Kemil Kumaira; Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado
José Maria Barros; Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social:
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Roberto Amaral;
indicação do Deputado Ermano Batista como membro suplente da Comissão
de Defesa do Consumidor; Bilac Pinto, Líder do PFL - indicação dos nomes
dos membros da bancada que comporão as comissões permanentes desta
Casa: Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - efetivo:
Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente: Deputado Wilson Pires;
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - efetivo: Deputado
Paulo Piau; suplente: Deputado Leonidio Bouças; Comissão de Redação -
suplente: Deputado Jorge Hannas; Comissão de Saúde - efetivos: Deputados
Jorge Hannas e Wilson Pires; suplente: Deputado Leonídio Bouças;
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - efetivo: Deputado
Bilac Pinto; suplente: Deputado Djalma Diniz; Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio - efetivo: Deputado Paulo Piau; suplente: Deputado
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Bilac Pinto; Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social -
efetivo: Deputado Wilson Trópia; suplente: Deputado Wilson Pires; Alencar
da Silveira Júnior, Líder do PDT - indicação dos nomes dos membros da
bancada que comporão as comissões permanentes desta Casa: Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização - efetivo: Deputado José Braga;
suplente: Deputado lvair Nogueira; Comissão de Constituição e Justiça -
efetivo: Deputado João Batista de Oliveira; Comissão de Direitos Humanos -
efetivos: Deputados Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira; suplentes:
Deputados lbrahim Jacob e Bené Guedes; Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas - efetivo: Deputado Alvaro Antônio; suplente:
Deputado Alencar da Silveira Júnior; Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio - efetivo: Deputado Raul Lima Neto; suplente: Deputado João
Batista de Oliveira; Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
- efetivo: Deputado Bené Guedes; suplente: Deputado Raul Lima Neto;
Alberto Pinto Coelho, Líder do PPB (2) - indicação dos nomes dos membros
da bancada que comporão as comissões permanentes desta Casa:
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - efetivo: Deputado
Glycon Terra Pinto; suplente: Deputado Antônio Genaro; Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - efetivo: Deputado Luiz Fernando Faria;
suplente: Deputado Gil Pereira; Comissão de Redação - efetivo: Deputado
Dimas Rodrigues; suplente: Deputado Luiz Fernando Faria; Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio - efetivo: Deputado Gil Pereira; suplente:
Deputado Dimas Rodrigues; e indicação dos Deputados Luiz Fernando Faria
como membro efetivo e Alberto Pinto Coelho corno membro suplente da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; Marcos Helênio, Líder
do PT - indicação dos nomes dos membros da bancada que comporão as
comissões permanentes desta Casa: Comissão de Direitos Humanos -
efetivo: Deputado Durval Angelo; suplente: Deputada Maria José Haueisen;
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - efetivo: Deputado
Gilmar Machado; suplente: Deputado Adelmo Carneiro Leão; Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial - efetiva: Deputada Maria José
Haueisen; suplente: Deputado Durval Angelo; Comissão de Saúde - efetivo:
Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente: Deputado Marcos Helênio;
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - efetivo: Deputado
Anivaldo Coelho; suplente: Deputado Marcos Helênio; Paulo Schettino, Líder
do PTB -, indicação dos nomes dos membros da bancada que comporão as
comissões permanentes desta Casa: Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia: suplente: Deputado Ambrósio Pinto; Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas - efetivo: Deputado Paulo
Schettino; suplente: Deputado Olinto Godinho; Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social - efetivo: Deputado Olinto Godinho; suplente:



rÀ
407

Deputado Ambrósio Pinto; Dm15 Pinheiro, Líder do PSD - indicação dos
nomes dos membros da bancada que comporão as comissões permanentes
desta Casa: Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - efetivo:
Deputado Irani Barbosa; suplente: Deputado Miguei Barbosa; Ronaldo
Vasconcelios, Líder do PI- - indicação dos nomes dos membros da bancada
que comporão as comissões permanentes desta Casa: Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - efetivo: Deputado Ronaldo Vasconcellos;
Comissão de Saúde - suplente: Deputado Ronaldo Vasconcellos; e Anderson
Adauto, Líder do PMDB - indicação dos nomes dos membros da bancada
que comporão as comissões permanentes desta Casa: Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização - efetivo: Deputado José Henrique;
suplente: Deputado Toninho Zeitune; Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia - efetivo: Deputado José Henrique; suplente: Deputado
Anderson Adauto; Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -
efetivo: Deputado Antônio Roberto; suplente: Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira; Comissão de Saúde - efetivo: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
suplente: Deputado Antônio Roberto; Comissão de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas - efetivo: Deputado Arnaldo Canarinho; suplente: Deputado
Anderson Adauto; Comissão de Turismo, Indústria e Comércio - efetivo:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente: Deputado Antônio Andrade
(Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A Área de Apoio às Comissões.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência designa, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento

Interno, o Deputado Marco Régis como membro efetivo da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e o Deputado Miguel Martini como
membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n o 2.339197, do Deputado Durval Angelo,

em que pede sejam solicitadas ao Tribunal de Contas do Estado informações
acerca da locação, por esse órgão, de 280 microcomputadores, devidamente
instruídas com os documentos que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a Presidência

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em ? turno, do Projeto de Lei Complementar

n° 23197, do Governador do Estado, que acrescenta parágrafos ao art. 5 0 da
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Lei no 5.301, de 16110169. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no i, que apresentou.
As Comissões de Administração Pública, de Defesa Social e de Fiscalização
Financeira opinaram por sua aprovação na forma do Substitutivo no i, da
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto â Comissão
de Defesa Social, que opina pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2 e
apresenta a Emenda n°3. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la,
responderão "não. A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art.
192 do Regimento Interno, o substitutivo ao projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A Presidência vai dar inicio ao
processo e, para tanto, solicita aos Deputados que tomem os seus lugares.

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Portanto, não houve

quorum" para a votação nem o há para a continuação dos trabalhos. A
Presidência toma sem efeito a votação.

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

Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 14, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 14111197
Presidência do Deputado lbrahim Jacob

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Geraldo da Costa Pereira - Ibrahim Jacob - José Braga - José Henrique -

Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Wandeiley Avila.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado lbrahim Jacob) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 17, às 20 horas.

ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
•	 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Antônio Júlio, Sebastião Costa e Gilmar Machado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Hely Tarqüinio, declara abertos os trabalhos. Em seguida, a Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão
e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Nos termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento na Comissão
dos Projetos de Lei n°5 1.472 a 1.477 e 1.479 a 1.491197. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Gilmar Machado que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização, de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197, com a finalidade de se
debaterem a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197, o Projeto de Lei
Complementar n° 22197 e o Projeto de Lei n° 1.026197, e que sejam
convidados, para participarem da reunião como debatedores, o Deputado
Ermano Batista, autor da Proposta de Emenda à Constituição n° 31197; o
Deputado Miguel Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; o Conselheiro João Bosco Murta Lages,
Presidente do Tribunal de Contas; o Sr. Vítor Vieira dos Santos, Presidente
da Federação Mineira das Associações Microrregionais, e o Sr. Édson
Soares, Presidente da Associação Mineira de Municípios. 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 novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira - Gilmar Machado - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.462

Comissão Especial
Relatório

Usando a atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto total à proposição
de lei em apreço, que estabelece o peso máximo do material escolar a ser
transportado por aluno do pré-escolar e do ensino fundamental e dá outras
providências.

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi constituída esta
Comissão Especial para emitir parecer sobre o referido veto.

Fundamentação
O Governador do Estado opôs veto total à supracitada proposição,

argumentando que a medida nela consignada acarretaria despesa não
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prevista no orçamento das escolas.

De fato, a adoção de tal medida exigiria das escolas públicas providências
dispendiosas, tais como a instalação de equipamentos apropriados para a
guarda do material escolar, além da implementação de mecanismos de
fiscalização para o fiel cumprimento da norma proposta.

Por acarretar aumento da despesa pública, a proposição vai de encontro
ao art. 161, II, da Constituição do Estado, o qual veda a realização de
despesa ou a assunção de obrigação direta pelo poder público que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais, razão pela qual o veto oposto pelo
Governador se justifica.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do veto à Proposição

de Lei n° 13.462.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.240/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doação de imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Santo Antônio do Jacinto.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, foi a proposição distribuída a este órgão colegiado, ao qual
compete apreciá-la, atendo-se às questões jurídica, constitucional e legal.

Fundamentação
Cumprindo a exigência do art. 18 da Constituição mineira e do ad. 17 da

Lei Federal n° 8.666, de 21/2/93, que institui normas gerais para licitações e
contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a proposição em exame vem
submeter a pretendida alienação de bem imóvel estadual ao crivo
autorizativo dos membros desta Casa.

A alienação de imóveis do Estado afetos à atividade administrativa do
Poder Executivo, tanto da administração direta quanto da indireta, depende,
além da autorização legislativa, da concordância do responsável pelo órgão
a que está vinculado o bem.

O imóvel a que se refere o projeto de lei em exame constitui-se de terreno
com área de 2.624m 2, doado à Companhia Agrícola de Minas Gerais -
CAMIG - (hoje denominada, conforme determina a Lei n° 10.316, de
11112190, Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -) pelo
Município de Santo Antônio do Jacinto, a fim de que se construísse no local
um posto de venda e um armazém.
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A COMIG se manifestou contrariamente à pretensão do projeto de lei,

argumentando que, por ser ela sociedade de economia mista, além de
obrigatoriamente ter de preservar os interesses dos seus acionistas
minoritários, o bem em questão faz parte de seu patrimônio e de seu ativo
refletido em balanço.

A existência de manifestação clara da inoportunidade da matéria indica
que, se ela for aprovada por esta Casa, não receberá a sanção do
Governador. Por outro lado, se receber a sanção, a proposição perde
significado jurídico, porquanto, tomada lei, a sua eficácia se subordinaria à
condição de que as partes envolvidas na alienação estivessem a todo o
tempo acordes com a sua efetivação, sem a qual fica configurado
impedimento inamovível de natureza jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicídade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei ri 9 1.240197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - João Leite - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.397/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova denominação à Secretaria de
Estado da Justiça, altera dispositivos da Lei n° 9.516, de 30112187, e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2019197, a proposição foi
submetida a tramitação em regime de urgência, em virtude de requerimento
do Deputado João Leite, aprovado em reunião plenária do dia 2519197.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
passamos ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em pauta transforma a Secretaria de Estado da Justiça em

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos e dispõe sobre as
medidas mínimas necessárias para que o órgão transformado possa
desincumbir-se do novo papel.

A preocupação que moveu o legislador estadual, qual seja a de abrir
espaço na máquina pública estadual para o tratamento especializado do
tema direitos humanos, encontra inequívoco amparo em dispositivos
especialmente relevantes da Constituição Federal. Com efeito, os arts. 1 0 e
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30 da Carta Maior estabelecem que é dever do poder público, em todos os
níveis da Federação, atuar em benefício da cidadania e da dignidade da
pessoa humana, na busca da construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, capaz de promover o bem de todos.

Por outro lado, não temos dúvidas de que a matéria versada no projeto se
insere no campo de competência do Estado membro, uma vez que lhe é
reconhecida ampla autonomia para conferir à sua estrutura administrativa o
feitio que entender adequado á realização dos objetivos fixados pelo
constituinte federal e já referidos.

Sabemos que, por força do art. 60, III, da Constituição mineira, a disciplina
legal das questões relativas aos órgãos da administração direta do Poder
Executivo submete-se ao princípio da reserva de iniciativa. Entretanto,
conforme dispõe o § 20 do art. 70 do mesmo diploma jurídico, a sanção
expressa ou tácita do Governador do Estado suprirá a iniciativa do Poder
Executivo no processo legislativo. Deve-se lembrar apenas que, na
eventualidade de a proposição ser vetada, não haverá que se falar em
rejeição do veto por esta Casa Legislativa.

Nesses termos, não vislumbramos óbice de natureza jurídica á tramitação
do projeto em referência, o qual, importa-nos ressaltar, visa a conferir
efetividade a orientações básicas firmadas pela Carta da República para a
atuação dos poderes públicos.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.393197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do
Estado, o Projeto de Lei n°1.398/97 altera a Lei n° 11.660, de 2112194, que
reorganiza o Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências.

Publicado em 2019197, o projeto foi distribuído a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/co art. 103,V, "a", do Regimento
Interno.

A proposição tramita em regime de urgência, a requerimento do Deputado
João Leite, aprovado em 2713/97.

Fundamentação
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O art. 25 da Constituição Federal dispõe:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis

que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição".
Tendo em vista esses preceitos constitucionais, o Estado de Minas Gerais

editou a Lei n° 11.660, de 2112194, que reorganiza o Departamento Estadual
de Obras Públicas - DEOP. A proposição em exame pretende aditar a essa
lei dispositivo estabelecendo que não constituem atribuições exclusivas do
DEOP, além daquelas que a própria Lei n° 11.660 já prevê, "as obras de
conservação ou melhoria de prédios de estabelecimentos prisionais,
especialmente as de caráter emergencial, que poderão ser executadas por
contratação de entidade pública ou privada, mediante convénio especifico
com o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça". Tal
modificação, por força do princípio do paralelismo das formas, há de ser feita
por veiculo normativo de igual hierarquia, no caso, lei ordinária estadual.
Portanto, é da competência do legislador estadual editar norma modificadora
da Lei n°11.660.

Assim, sob o ângulo jurídico-constitucional, nada há que represente óbice à
aprovação do Projeto de Lei n° 1.398197. Contudo, tendo em mira o
aprimoramento da proposição, apresentamos o Substitutivo n° 1, o qual,
entre outras alterações, afasta a impropriedade técnica contida na redação
do projeto original consistente na confusão dos conceitos de contrato e
convênio, institutos totalmente diversos. A redação do projeto deveria referir-
se tão-somente à figura do convênio.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.398197 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1
Altera a Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, que reorganiza o

Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica acrescentado ao parágrafo único do art. 40 da Lei n° 11.660,

de 2 de dezembro de 1994, o seguinte inciso VI:
"Art. 40 - .................................................
Parágrafo único - ......................................
VI - os serviços de manutenção corretiva ou preventiva que não exijam

projeto estrutural, de fundações, de instalações e de arquitetura nem
constituam aumento de área construída, em estabelecimentos prisionais, que
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poderão ser executados por entidade pública ou privada, mediante convênio
específico com o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça
e da Secretaria de Estado da Segurança Pública".

Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - João Leite - Gilmar

Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.402197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Vazante, com sede no Município de Vazante.

Publicado em 2519197, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, em conformidade com o que dispõe o art. 195, c/c o ar!.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7/96.

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.402197 na forma original.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - João Leite, relator - Ivair Nogueira - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.429/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia,
com sede no Município de Uberlândia.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 3110197, foi o projeto encaminhado
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
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indispensáveis â declaração de utilidade pública, previstos na Lei n° 12.240,
de 5/7/96.

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei fl° 1.429197.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Nely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

João Leite.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.463197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com
sede no Município de Uberaba.

Publicada em 18110197, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme determina o disposto no art. 195, do o ar[. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

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

Por preencher os requisitos prescritos na Lei n° 12.240, de 5/7/96, toma-se
habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.463197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
Hely Taqüínio, Presidente - João Leite, relator - Gilmar Machado - lvair

Nogueira.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.336197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o requerimento em apreço tem
por finalidade solicitar ao Governador do Estado as seguintes informações a
respeito das obras incluídas nos orçamentos de 1996 e 1997, resultantes das
propostas priorizadas nas audiências públicas regionais de 1995 e 1996:
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1 - por obra individual, a sua especificação e o montante de recursos a ela

destinado;
2- se em execução, qual o seu estágio, o total dos recursos já despendidos

e a previsão de seu término;
3 - se ainda não iniciada, os motivos que determinaram o atraso - sanável

ou não -, o responsável pela não-execução e a previsão do seu início.
Publicada em 3110197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos

termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.
Fundamentação

A matéria em apreço submete-se ao disposto no art. 54 da Carta Estadual,
que confere ao Poder Legislativo a prerrogativa de encaminhar pedido
escrito de informações às autoridades estaduais, de forma a poder subsidiar
a sua atividade fiscalizadora.

Entretanto, deve-se salientar que os pedidos de informação, segundo as
disposições constitucionais e regimentais pertinentes, devem ser dirigidos
aos titulares dos respectivos órgãos ou entidades. Dessa forma, o
requerimento em apreço, ao solicitar informações ao Governador do Estado,
tem comprometida sua eficácia , uma vez que deveria ser encaminhado ao
titular da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, órgão responsável
pelo controle da execução das obras do Estado. Vale ainda ressaltar que, na
ordem constitucional, não há dispositivo que preveja a possibilidade de que
este Poder encaminhe pedido escrito de informações ao Governador do
Estado.

Por tal razão e também pelo princípio da economia processual, estamos
apresentando substitutivo ao requerimento, visando a encaminhá-lo ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.336197

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;	 -

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa.
seja enviado oficio ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, Dr.
Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, solicitando-lhe as seguintes
informações sobre as obras incluídas nos orçamentos estaduais de 1996 e
1997, resultantes das propostas priotizadas nas audiências públicas regionais
de 1995 e 1996:

1) especificação das obras e dos recursos que lhes foram destinados no
orçamento;

2) se em execução, qual o estágio da obra, os recursos até então
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dispendidos e a previsão do seu término;
3) se não iniciada, quais os motivos que determinaram o atraso e de quem

é a responsabilidade pela não-execução da obra e se há previsão para o seu
inicio.

Sala das Reuniões da Mesa de Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho - Ivo

José - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.361/97

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Administração Pública solicita seja encaminhado ao
Secretário da Educação pedido de informação sobre a demissão das
Diretoras das Escolas Estaduais Carlos Luz, Herculégio Antônio Borges e
Deolindo de Freitas Paixão, localizadas no Município de Conceição das
Alagoas, e seja formulado apelo à mesma autoridade para que lhes dê
oportunidade de defesa.

Publicada em 18110197, vem a proposição à Mesa para receber parecer,
nos termos dos arts. 246 e 60, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundamenta-se o requerimento em exame no art. 62, XXXI, da

Constituição do Estado, o qual situa no âmbito da competência privativa da
Assembléia Legislativa a fiscalização e o controle dos atos do Poder
Executivo. A solicitação de informações a autoridades estaduais, por
intermédio da Mesa da Assembléia, está prevista no art. 245, XII, do
Regimento Interno, o qual a relaciona entre as matérias sujeitas à
deliberação do Plenário

Quanto ao mérito, a proposição se nos afigura conveniente e oportuna,
considerando-se que as informações a serem fornecidas poderão subsidiar a
ação fiscalizadora deste Poder. Apesar de reconhecermos que o cargo de
Diretor escolar seja de livre nomeação e exoneração, por ter sido suspensa a
eficácia do inciso VIII do art. 196 da Carta mineira, entendemos também
que, se a comunidade é chamada a participar do processo educacional, nada
mais justo que poder informá-la sobre os fatos relevantes que ocorrem no
universo do qual ela participa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.361/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Dilzon Meio - Elmo

Braz.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR.PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 13111197, as seguintes comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

José Faustino de Souza, ocorrido em 7111197, em Campos Gerais. (- Ciente,
Oficie-se.)

Do Deputado Miguel Barbosa, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
José Barbosa da Costa, ocorrido em 5111197, em Alfenas. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 283 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Francisco Ramalho, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Elmo Braz,
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira,
José Braga, Durval Angelo, Roberto Amaral, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, 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. 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
Emiano 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 Bairros Bela Vista Aso Cristóvão Aso Sebastião, Associação
Capoeira Negrinhos Sinhá, Associação Comun. Nossa Sra. Lourdes,
Associação Comun. Santo Antônio Surubi, Associação Comunidades lbiaí,
Associação Cristã Lar Fraternidade, Associação Deficientes Patrocínio,
Associação Moradores Fonte Grande, Associação Moradores Vila Santa Rita
Cássia, Associação Rural Comun. Coronel Xavier Chaves, Associação Unida
Santaritense, Caixa Escolar Lúcio Fernando Santos Marques, Caixa Escolar
Luís Paula, Centro Comun. Casa Nazaré, Centro Desenv. Comun. Artur
Brier, Conselho Desenv. Comun. Comunidade Tumtum, Conselho Desenv.
Comun. Francisca Souto, Instituição Caridade São João Batista, Instituto JK
Estudos Políticos Econômicos Sociais, Liga Desportiva Município Contagem,
Movimento Comun. Unidade Vila Cafezal, Prefeitura Municipal Conceição
Aparecida, União Comun. Gracópolis. 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
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e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de novembro de 1997.
Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Elmo Braz

- Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Durval Ângelo - Ermano Batista.	 -

ATA DA 2° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 25196
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Ailton Vilela, Bilac Pinto, Sebastião Costa, Carlos
Pimenta, Olinto Godinho, Baldonedo Napoleão e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo os três últimos aos Deputados Paulo Schettino, José Mana
Barros e Toninho Zeitune, por indicação das Lideranças do PTB, PSDB e
PMDB, respectivamente), membros da supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente, o Deputado Ailton Vilela assume a Presidência e, havendo
número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa 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 apreciar o Parecer para o 20 Turno da Proposta
de Emenda à Constituição n° 25196, do Deputado Marcos Helênio e outros,
que suprime o § 20 do art. 67 da Constituição do Estado. Encerrada a V
Parte dos trabalhos, passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto emite parecer, mediante
o qual conclui pela aprovação da proposta no 2 0 turno. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, a Presidência
suspende a reunião por alguns instantes para a lavratura da ata da reunião.
Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que
proceda à leitura da ata desta reunião, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Olinto Godinho - Baldonedo Napoleão - Ajalmar

Silva - Jorge Eduardo de Oliveira - Bilac Pinto - Sebastião Costa - Carlos
Pimenta.

ATA DA 1 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 13.462
As quinze horas e cinco minutos do dia onze de novembro de mil
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novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Antônio Júlio e Luiz Fernando Faria, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Roberto Amaral, declara aberta a reunião. A reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A
seguir, a Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e
solicita ao Deputado Luiz Femando Faria que atue corno escrutinador.
Apurados os votos, verifica-se que foram eleitos, para Presidente, com três
votos, o Deputado Roberto Amaral e, para Vice-Presidente, com três votos, o
Deputado Luiz Fernando Faria. O Deputado Roberto Amara[ declara
empossado o Vice-Presidente, Deputado Luiz Fernando Faria, a quem passa
a Presidência. Em seguida, o Deputado Luiz Fernando Faria declara
empossado o Deputado Roberto Amaral, a quem retoma a direção dos
trabalhos. O Presidente designa corno relator da matéria o Deputado Antônio
Júlio. 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, 13 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - Elbe Brandão - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 1242 REUNIÃO DE DEBATES, EM 17111197
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase (Expediente):
Atas - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°s 1.519 a 1.521197 - Requerimento n° 2.410197 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Geraldo Nascimento, Paulo Schettino (2) e
Mauro Lobo -? Parte: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Djalma Diniz - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Olinto Godinho - Rêmolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceflos - Sebastião Costa - Wilson
Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 20h15min, a lista de

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

1 3 Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Rêmolo Aloise, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
r Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas â Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.519/97

Autoriza a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG - a
manter um eletricista, no mínimo, em cada um dos municípios mineiros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG

- autorizada a manter um eletricista, no mínimo, em cada um dos municípios
mineiros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Muitos dos municípios mineiros não possuem um eletricista

da CEMIG e ficam na dependência do deslocamento do eletricista da
localidade mais próxima para realizar os reparos de que a rede elétrica
eventualmente necessite. Na maioria das vezes, o serviço é feito em um
breve espaço de tempo, mas a população fica sem energia durante várias
horas, até a chegada do técnico.

Tal tato tem trazido os maiores transtornos para a população das cidades
em que não existe um eletricista, pois, quando o defeito é na rede urbana, a
cidade acaba parando, uma vez que os Bancos deixam de funcionar, o
comércio fecha as suas portas e as escolas dispensam os alunos.

Por outro lado, a designação de um eletricista para cada um dos
municípios mineiros não aumentará as despesas da CEMIG com pessoal,
posto que os deslocamentos dos eletricistas para as cidades em que
precisam fazer reparos na rede elétrica, por serem constantes, têm alto
custo.

Em face do exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Administração
Pública, para parecer, nos termos do art. 188, cfc o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.520/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Águas

Claras - MOAMAC -, com sede no Município de Santana do Paraíso e foro
na Comarca de Mesquita.

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

Bairro Aguas Claras - MOAMAC -, com sede no Município de Santana do
Paraíso e foro na 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, de agosto de 1997.
Jorge Hannas	 -
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Aguas Claras -
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MOAMAC - é uma entidade sem fins lucrativos que se encontra em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria não percebe
nenhuma remuneração pelo exercício dos cargos.

Cumprindo o que determina seu estatuto, dedica-se a procurar soluções
para as reais necessidades do bairro, tais como: água, luz, esgoto,
educação, cultura, saúde, recreação, pavimentação, segurança, limpeza,
urbanização, transporte coletivo, trãnsfto, alimentação, comércio e
assistência social; manter contatos com autoridades, conscientizar os
membros da comunidade sobre seus direitos e deveres, representar seus
associados, judicial ou extrajudicialmente, e deliberar sobre a organização e
a administração de creches sob sua responsabilidade.

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

PROJETO DE LEI N°1.521/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Baixa

do Brejo, com sede no Município de Riacho dos Machados e foro no
Município de Porteirinfla.

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

Rurais de Baixa do Brejo, com sede no Município de Riacho dos Machados.
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: A Associação mencionada é urna entidade civil, sem fins

lucrativos, cujo objetivo é a prestação de serviços que possam contribuir
para o fomento técnico e econômico das atividades agropecuárias e para
elevar o nível cultural e o bem-estar social dos associados.

Seu estatuto está registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Porteirinha, prenotado sob n° 1.434, a fis. 26, do
livro de protocolo A e registrado sob n°52, a fis. 110 a 113, do livro A, em
911186. Conforme atesta o Promotor de Justiça da Comarca de Porteirinha,
Dr. Ali Mahmoud Fayez Ayoub, a Associação está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo as suas finalidades
estatutárias, e 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
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N° 2.41 0/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que

pede, atendendo a solicitação do Deputado Durval Angelo, que se
encaminhem ao Governador do Estado, para as providências cabíveis, os
documentos que menciona, os quais contêm denúncias envolvendo o
Secretário da Segurança Pública. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo Nascimento, Paulo Schettino (2) e Mauro Lobo.
? Parte

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

2a Parte da reunião, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e os pronunciamentos dos oradores inscritos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Geraldo Nascimento -
falecimento do Vereador Célio Valadares da Silva, do PT, conhecido como
Ceito, ocorrido em Coronel Fabriciano; Paulo Schettino (2) - falecimento dos
Srs. Ângelo Ettori Ruggio e Wantuil Lourenço, nesta Capital (Ciente. Oficie-
se.); e Mauro Lobo - reassunção de seu mandato parlamentar a partir de
14111197 (Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio das Comissões.).

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

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para.a ordinária de amanhã, dia 18, 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 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.037/96

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Colégio Diocesano Dom Silvêrio,
com sede no Município de Sete Lagoas.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma apresentada, cabendo a
este órgão colegiado, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
tumo, conforme dispõem as normas regimentais.

Fundamentação
Fundado em 719122, o referido Colégio é uma sociedade civil de direito
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privado, sem fins lucrativos e de caráter educacional e cultural.

Para a consecução de seus objetivos, celebra convênios, acordos de
parceria ou cooperação técnico-pedagógica ou qualquer outra forma de
ajuste permitida em lei com o fim de propiciar ao educando o preparo para o
exercício da cidadania e sua integração na sociedade.

Ratificamos, portanto, o parecer de 1 0 turno exarado por esta Comissão,
favorável á pretendida concessão de título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.037196

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.245197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo instituir o Dia do Espírita, a ser comemorado, anualmente, em
18 de abril.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, cabendo a
este órgão colegiado, agora, apreciar a matéria em caráter deliberativo,
conforme dispõem as normas regimentais.

Fundamentação
A fraternidade espírita tem presença marcante em nosso Estado, pautada

não só pelos seus ensinamentos de cunho filosófico, científico e religioso,
como também pelo efetivo trabalho que desenvolve em favor daqueles que
necessitam de amparo espiritual ou material.

A escolha da data em que se prestará homenagem aos adeptos do
espiritismo deve-se ao fato de que em 151411857 foi publicado o "Livro dos
Espíritos", obra do médico Hippolyte León Denizard du Rivail - que adotava o
pseudônimo AlIan Kardec - na qual foi sistematizada toda a doutrina espírita.

Reiteramos, portanto, o parecer exarado por esta Comissão no 1 0 turno,
expressando a nossa convicção de que a iniciativa de se propor a instituição
de data comemorativa em favor dos espíritas é das mais opoilunas, visto
que, por esse ato, presta-se justo reconhecimento à relevância do trabalho
dessas dedicadas pessoas em favor do bem-estar do próximo.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.245197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de novembro de 1997.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 322a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende e

Maria Olivia
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase (Expediente): Ata

- Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.522 a 1.526197 - Requerimentos n°s 2.411
a 2.41 3/97 - Requerimentos dos Deputados Dilzon Meio e Péricles Ferreira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Nascimento, Ronaldo
Vasconcellos, Durval Angelo, Ibrahim Jacob, João Leite e Marcos Helênio -
2a Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Péricles Ferreira; deferimento -
Requerimento do Deputado Dilzon Meio; inclusão do Projeto de Lei n°
1.286197 em ordem do dia, para os fins do art. 268 da Resolução n o 5.065,
de 1990 - ? Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.400197; designação de relator;
apresentação das Emendas n°s 1 a 4- Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 1.419197; designação de relator; emissão de parecer; discurso do
Deputado Marco Régis; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Rezende - Elmo Braz - lvo José - Dilzon Meio - Maria OlIvia - Adelmo
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - 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 - Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
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Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 53Secretária, nas funções de 20-Secretário,

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

- O Deputado Roberto Amaral, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Octávio Elisio, Deputado Federal, agradecendo o convite para a

reunião sobre as perspectivas de desenvolvimento na região dos vales do
Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce em face da implantação da Zona de
Processamento para Exportação em Teófilo Otôni. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, agradecendo o convite para o
lançamento do livro "Testemunho Político", do jornalista Murilo Meio Filho.

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Fiscalização Financeira, que assim que as vistorias e perícias realizadas nas
microbarragens integrantes do Programa de Melhoria e Oferta de Agua no
Semi-Ando Mineiro forem concluídas, seus resultados serão enviados a esta
Casa. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
informando, em atenção a requerimento da Deputada Maria Olivia, que não
há, no momento, disponibilidade de recursos humanos para instalação nesta
Capital de Delegacia Especializada em Atendimento a Pessoas Vítimas de
Discriminação.

Do Sr. Daniel Dorningues, Diretor do Fundo Nacional de Assistência Social,
comunicando a celebração do terceiro termo aditivo do Convênio n°
67IMPASISASI96, firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência
Social e este Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, dc o art. 100, XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Antônio Silva, Presidente da Associação dos Municípios da
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Microrregião do Baixo Sapucai - AMBASP -, solicitando sejam tomadas
providências com vistas a facilitar a ação dos municípios na aplicação do
que foi estabelecido pela Lei n° 9.424, de 1996. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Roberto de Meio Pinheiro, Presidente da Assembléia Metropolitana
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, solicitando apoio à
emenda ao orçamento que trata de crédito para esse órgão. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, informando,
em atenção a requerimento do Deputado Adeimo Carneiro Leão, que a
empresa Coopers & Lybrand foi contratada por meio de procedimento
licitatório e que a proposta de reestruturação interna da empresa ainda não
foi concluída.

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, encaminhando cópia do extrato de convênio firmado entre o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a Secretaria de Agricultura. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c O art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Lucena Dantas, Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da
República, comunicando a impossibilidade de audiência com o Presidente da
República e o encaminhamento do pleito de reconhecimento da cidade de
Diamantina como patrimônio cultural da humanidade ao Ministro da Cultura.

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administração, informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão
de Justiça, que a Secretaria da Segurança Pública manifestou-se
contrariamente à reversão ao Município de Conquista do imóvel objeto do
Projeto de Lei n° 1.165197. (- À Comissão de Justiça.)

Do Sr. Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais, encaminhando cópia da decisão de interdição das celas da
Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos desta Capital. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Estavam Jesuíno de Las Casas, Superintendente de Administração
de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de Administração (2),
informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, que
as Secretarias de Transportes e Obras Públicas e de Esportes foram
consultadas sobre os Projetos de Lei n°s 1.337 e 1.350197, respectivamente,
e que tão logo elas se pronunciem, esta Casa será cientificada. (- A
Comissão de Justiça.)

Do Sr. Geraldo Sebastião Lourenço e outros, da Comissão Interdistrital de
Anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido ao Município de
Ipatinga, solicitando o envio de ofícios às Câmaras Municipais de Caratinga
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e Ipatinga para que atendam às exigências do art. 30 da Lei Complementar
n°37, de 1995. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.522/97

Reabre o prazo para inscrição no Programa de Desligamento Voluntário de
que trata a Lei n° 12.280, de 1 0 de agosto de 1996, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica reaberto, pelo período de 60 (sessenta) dias contados da data

de publicação desta lei, o prazo para a apresentação de requerimento de
inscrição no Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Lei n°
12.280, de 1 0 de agosto de 1996.

Parágrafo único - A critério do Governador do Estado, o prazo de que trata
este artigo poderá ser renovado por mais 30 (trinta) dias.

Art. 20 - Com exceção do limite previsto no § 6 0 do art. 70 , que passa a ser
equivalente ao valor previsto na Resolução n° 5.172, de 20 de dezembro de
1996, para a remuneração de Secretário de Estado, ficam mantidas as
demais condições, obrigações e direitos constantes na Lei n° 12.280, de 10
de agosto de 1996.

Art. 30 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias para a
ampla divulgação do disposto nesta lei.

Art. 40 - As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta de
créditos autorizados, nos termos do art. 17 da Lei n°12.280, de 1 0 de agosto
de 1996.

Mi. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O Programa de Desligamento Voluntário - PDV - é um dos

instrumentos eficazes e legítimos para se obter a redução das despesas com
pessoal no atado.

A reabertura do Programa se justifica pois, passado cerca de um ano de
sua implantação, deve-se abrir a oportunidade para que aquelas pessoas
que não se interessaram em aderir a ele possam fazê-lo nesta nova
oportunidade.

Devem ser mantidas as condições originalmente previstas na Lei n°
12.280, de 1996, que demonstraram ser adequadas à realidade estadual.
Altera-se apenas a referência ao limite máximo da indenização, pois a
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Resolução n° 5.166, de 1995, deixou de vigorar a partir da aprovação da
Resolução n° 5.172, de 1996, especialmente no que diz respeito à
remuneração de Secretário de Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 156,
c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI I'I° 1.523197
Declara de utilidade pública a entidade Templo Espirita Amor e

Prosperidade, com sede no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Templo Espirita

Amor e Prosperidade, com sede no Município de Leopoldina.
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 novembro de 1997.
José Maria Barros
Justificação: O Templo Espírita Amor e Prosperidade é uma entidade sem

fins lucrativos, que tem por objetivo a assistência e o auxílio às comunidades
carentes, praticando a verdadeira filantropia no atendimento aos
necessitados de alimentação, vestuário e medicamentos, além de prestar-
lhes apoio espiritual.

A entidade preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 5.630, de 6112/71,
necessários à declaração de utilidade pública, conforme pode ser constatado
pela documentação por ela apresentada.

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 165, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.524/97
Institui a obrigatoriedade da reserva de assentos para pessoas obesas e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Nas casas de diversão pública e nos transportes coletivos serão

reservados pelo menos 3% (três por cento) dos assentos às pessoas obesas.
§ 1 0 - E obrigatória a instalação de, no mínimo, 1 (um) banco com o dobro

da largura dos demais, antes da roleta, nos transportes coletivos.
§ 20 - Fica a pessoa obesa dispensada de passar pela roleta.
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.
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Bilac Pinto
Justificação: As pessoas obesas necessitam, para sua segurança e seu

conforto, de assentos especiais nos transportes coletivos e nas casas de
diversão pública.

Vale salientar, por oportuno, que os deficientes físicas já têm garantidos
por lei espaços exclusivos nesses locais. Embora os obesos não sejam
deficientes físicos, sua compleição exige bancos maiores para sua melhor
acomodação. Conseqüentemente, longe de ser disciiminatório, o projeto em
questão tem par objetivo solucionar esse grave problema que tanto aflige as
pessoas obesas.

Esclarecemos que a matéria objeto desta proposição se acha inserida no
art. 10, VI, da Constituição do Estado, visto que é dever do Estado a defesa
da incolumidade da pessoa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.525197
Autoriza o Estado de Minas Gerais a incorporar a Faculdade de Educação

de Uberaba - FEU - â Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a incorporar a

Faculdade de Educação de Uberaba - FEU - à Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A Faculdade de Educação de Uberaba foi criada pela

Prefeitura Municipal para ministrar, gratuitamente, os cursos de Geografia,
Biologia e Pedagogia. Posteriormente, verificou-se que a administração
municipal não tinha recursos para arcar com o ónus da manutenção dessa
unidade de ensino superior, que agora ameaça fechar suas portas.

Com o objetivo de evitar tão drástica medida, solicitamos, mediante
requerimento à Comissão de Educação desta Casa, que fosse realizada uma
audiência pública naquele município, para discutirmos o assunto e
buscarmos as alternativas que possibilitassem o normal funcionamento da
unidade de ensino.

Entretanto, fomos informados de que o Governo do Estado pretende
incorporar à UEMG a Faculdade de Educação de Uberaba. Assim sendo,
com o intuito de agilizar o processo, antecipamo-nos e apresentamos esta
proposição, a fim de possibilitar a realização do vestibular de 1998, que



o
0
E0

cJ,
o

o

433
talvez não possa acontecer, em virtude da exigüidade de tempo, pois já
estamos no final desta sessão legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.526197
Determina que as indústrias de cigarros indenizem o Estado ou o município

pelo atendimento médico prestado aos portadores de doenças provenientes
do tabagismo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os atendimentos prestados pelo sistema de saúde público às

pessoas portadoras de doenças conseqüentes do tabagismo terão seus
custos indenizados pelas indústrias de cigarros.

§ 1 0 - A indenização das despesas a que se refere o caput" deste artigo
será paga, conforme o caso, ao Governo do Estado ou à Prefeitura da
cidade de cujo sistema faça parte o hospital onde ocorrer o atendimento.

§ 20 - O valor da indenização será calculado pela soma das despesas
havidas com os atendimentos de que trata o "caput" deste artigo, rateada
entre as empresas responsáveis pela fabricação e pela distribuição de
cigarros estabelecidas no Estado.

§ 30 - O rateio das despesas de indenização mencionado no § 2 1 será
proporcional à receita bruta de cada empresa.

Art. 20 - O laudo que diagnosticar doença causada pelo uso de cigarros
deverá ser assinado por uma junta médica constituída, pelo menos:

- do médico que houver elaborado o diagnóstico;
II - do responsável pela unidade prestadora do atendimento médico;
III - de 2 (dois) representantes da sociedade civil, indicados pelo Conselho

Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRM-MG.
Art. 30 - A comprovação dos serviços médicos prestados será elaborada

por autoridade do hospital onde o atendimento foi realizado.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua publicação.	-
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de novembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A indústria de cigarros tem aumentado, a cada ano, o seu

faturamento em virtude do vicio de fumar que as pessoas adquirem, na
maioria das vezes, desde a adolescência.

Tal vício acarreta inúmeras doenças, como já foi exaustivamente
comprovado. Entretanto, essas doenças são normalmente tratadas em
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hospitais mantidos pelos poderes públicos estadual e municipais.

Sabemos que a verba que é repassada pelo Governo Federal destinada à
saúde pública é insuficente para atender adequadamente a todos aqueles
que necessitam de tratamento na rede hospitalar dos Estados ou dos
municípios

Assim sendo, é mais do que justo que responsabilizemos aqueles que
conscientemente têm ajudado a aumentar o número de doentes em nosso
Pais e os chamemos a arcar com os prejuízos que causam ao erário público.

Em face das razões expostas, solicitamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.411197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente do BDMG com vistas à conclusão do estudo das
propostas de financiamento ou refinanciamento das dívidas dos irrigantes do
Projeto Jaíba. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.412197, do Deputado José Maria Barros, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à
doação de imóvel localizado no Município de Juiz de Fora para uso do
Centro de Atendimento a Carente Especial Lions Clube de Juiz de Fora
Renascer. (- À Comissão de Administração Pública.)

N° 2.413197, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à aplicação de regras tributárias
diferenciadas para o contribuinte que adquirir leite produzido no Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dilzon
Meio e Péricles Ferreira.

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

Deputados, público presente, infelizmente, o que nos motiva a fazer uso
desta tribuna é uma noticia desagradável e que entristece todo o Vale do
Aço. Refiro-me à morte brutal e precoce de um companheiro de várias lutas
e, principalmente, de um grande amigo. Falo do Vereador Célio Valadares
da Silva, o Ceita, que cumpria seu segundo mandato na cidade de Coronel
Fabriciano. Vítima de um acidente fatal no último sábado, na BR-458, Km
112, próximo ao município de Ipaba, o Vereador Ceito deixa a mulher lia e
órfãos dois filhos e milhares de eleitores.

Digo isso, porque conheci e acompanhei de perto a luta desse Vereador.
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Ex-funcionário da USIMINAS, militante ativo nos movimentos sociais, Ceito
sempre foi um homem digno, trabalhador incansável e um político
combativo. Para defender a causa dos mais necessitados não se importava
em polemizar e, por isso, muitas vezes, era taxado de radical e brigão. Mas,
pelo visto, essas eram também virtudes que o povo de Coronel Fabriciano
soube reconhecer no amigo Ceito, tanto que o elegeu por duas vezes com
expressiva votação.

Na luta pelo social, Ceito não media esforços, e eu sou testemunha disso.
Na última quinta-feira, por exemplo, Sr. Presidente, estivemos juntos numa
caravana linda, que se deslocou do Vale do Aço para discutir, nesta Casa, a
questão da duplicação da BR-381, que, comumente, tenho chamado aqui de
'Estrada da Morte". O companheiro Ceito fez-se presente no debate, que
teve início às 9h30min. E seguimos com aquela caravana até o Palácio da
Liberdade. Primeiro, nesta Casa, na audiência pela duplicação da BR-381 e
da BR-262, e, depois, no Palácio dos Despachos, quando estivemos
reunidos com o Secretário Agostinho Patrús, e, no Palácio da Liberdade,
com o Governador Eduardo Azeredo, tratando sobre esse mesmo assunto.

Conversei longamente com ele sobre os seus projetos, especialmente
aqueles que vão ao encontro das necessidades dos mais carentes. Ceito
falou-me da criação da Associação de Moradores de Coronel Fabriciano e de
outros trabalhos que vinha desenvolvendo na região, especificamente em
prol da população de Coronel Fabriciano, onde militava e era Vereador.

Neste momento de dor e de grande tristeza para todos nós, o que posso
dizer de conforto a sua família e a seus eleitores é que, assim como o Ceito,
jamais me furtarei ao compromisso de ser um grande apolador da luta em
prol do social, um dos principais pilares do nosso trabalho.

Sr. Presidente, pediria que fosse remetido esse meu discurso de hoje à sua
família, no Vale do Aço.

Aproveito também a oportunidade, Sr. Presidente, para registrar, nesta
tribuna, a decisão corajosa dos trabalhadores da ACESITA. Mesmo diante de
retaliações e ameaças de demissões, mais de 3 mil trabalhadores foram às
umas, ontem, e, desses, mais de 2 mil disseram "não" às justificativas da
empresa, que anunciou, pasmem, 0% de reajuste salarial a seus
empregados, o que demonstra que há uma comunhão nos interesses, tanto
no nível estadual, quanto no federal, e também nas empresas, de dar
prosseguimento a um projeto neoliberal, que massacra e impõe a tome e a
miséria para toda a classe de trabalhadores. Como se não bastasse, não
tenha dúvida, os empresários da microempresa e da média empresa
também estão sendo massacrados neste momento.

Junto aos trabalhadores da ACESITA, queremos fortalecer a luta contra
esse Governo neoliberal, que não mede esforços para defender o bolso dos
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ricos e poderosos, sacrificando, sem piedade, a classe trabalhadora.

Mesmo que o Governo do Brasil, na pessoa do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, tenha anunciado recentemente, através dos veículos de
comunicação, que está favorecendo a classe menos privilegiada no Brasil,
essa classe está sendo sacrificada com o último "pacotão", com o aumento
do desemprego.

Também a classe média está sendo sacrificada. Quem mais perdeu com o
"pacotão" foi exatamente a classe operária. Sei que os pequenos
empresários estão sofrendo com os 10% a mais de desconto no Imposto de
Renda.

Sr. Presidente, peço que as minhas palavras sejam registradas, a fim
remetê-las à família do meu grandioso Ceito, companheiro de lutas no Vale
do Aço. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, assessoria, imprensa, em
primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer dois pontos. O primeiro diz respeito
à minha formação profissional, que se relaciona com o assunto que irei
abordar hoje, nesta Casa. Sou engenheiro eletricista, formado em 1973.
Portanto, no próximo ano, completarei 25 anos de formado em Engenharia
Elétrica. Sou professor licenciado, sem remuneração, da Escola de
Engenharia da UFMG; professor licenciado, sem remuneração, da Faculdade
de Engenharia da FUMEC. Durante muitos anos fui diretor de empresa de
instalações elétricas, de montagens elétricas, vivenciando, então, as
atividades relacionadas à Engenharia Elétrica não só na teoria, isto é, nas
salas de aula, as quais freqüentei como aluno e como professor, mas
também profissionalmente, como diretor de empresa de engenharia elétrica.

Outro assunto importante a ser enfocado para o conhecimento desta Casa
é que eu pertenço ao PL, cuja doutrina é a do liberalismo social. O que vem
a ser liberalismo social? E a presença do Estado em algumas atividades
públicas, em um número reduzido de atividades públicas. No entanto, acima
de tudo, o Estado é forte nessas atividades. Quais são as atividades públicas
defendidas pelo meu partido, o PL, ou seja, aquelas atividades nas quais o
Estado deverá estar presente? São as áreas da educação, da saúde, da
segurança, da justiça, da infra-estrutura, seja urbana ou rural. Fora dessas
cinco atividades públicas, o Estado, enquanto entidade governamental, seja
a União, o Estado ou o município, não deve participar, ou apenas participar
como promotor de algumas ações, mas não ele, Estado, trabalhar com tais
questões. Este, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é o pensamento
doutrinário do PL, que tenho a honra de presidir em Minas Gerais.

Feitas essas duas colocações, uma a respeito da minha formação técnica,
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que me dá condições para tratar do assunto que me trouxe a esta tribuna, e
a outra sobre a minha participação político-partidária, gostaria de dizer a
todos os senhores que defendemos como idéia, como pensamento, a
privatização de empresas, de institutos ligados, vinculados, subordinados ou
pertencentes ao poder público, seja ele o Governo Federal, o Governo
Estadual ou o Governo Municipal.

Como idéia, o Pi- defende a privatização. E eu, enquanto membro desse
partido - aliás, mais do que isso, como Presidente desse partido no Estado
de Minas Gerais - apóio como tese as privatizações. Mas gostaria de pedir
ao Governo do Estado, notadamente ao Governador do Estado, que a essa
altura do campeonato está sendo muito informado, solicitado pelos seus
assessores, que tenha uma definição sobre o chamado pacotinho" de Minas
Gerais, que deverá vir em conseqüência do "pacotaço" que o Presidente
Femando Henrique Cardoso editou para esta Nação. E por que peço a
atenção das Sras. Deputadas, dos Srs. Deputados, dos representantes da
imprensa, das nossas assessorias, das pessoas presentes nesta reunião? É
porque os técnicos financistas do Governo do Estado, numa política
neoliberal que não tem tamanho, querem vender tudo, a todo instante, por
qualquer preço. Com isso não podemos comungar; isso não podemos
aceitar. Imagino, a esta hora, quantas idéias, quantas sugestões já não
devem ter sido dadas ao nosso Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo.
Faço esse apelo a ele, para que não dê tanto ouvidos aos seus auxiliares
técnicos, principalmente àqueles que lidam muito com a questão financeira,
porque podem vender até mesmo o Palácio da Liberdade.

Sr. Presidente, estou pensando em apresentar um projeto de lei para tomar
o Palácio da Liberdade inalienável, para que ele não fique sujeito à vontade
dos técnicos financistas que este Governo tem, que os Governos passados
tiveram e que os futuros terão. Temo muito pela influência imediatista, eu
diria maléfica, que esses técnicos, preocupados muito com a questão de
caixa, de dinheiro, de recursos, de imediatismo, possam ter sobre o nosso
Governador, que é um homem de bem, um homem sério. Vou, então, se for
o caso, apresentar um projeto de lei para que o Palácio da-Liberdade se
tome inalienável, para que não esteja sujeito à vontade dos técnicos que
assessoram os Governos. Confio na sensibilidade, no discemimento do
nosso Governador. Digo mais, que esses mesmos técnicos não queriam que
o Governador implantasse e implementasse em Minas Gerais uma política
de justiça tributária, que é hoje uma realidade no Estado: é o Projeto Minas
por Minas, ou Minas Joga Limpo, ou, como querem alguns, Projeto Robin
Hood. O Dr. Eduardo Azeredo teve pulso, teve decisão, teve discemimento e
caminhou para isso. Os 150 maiores municípios mineiros, que eram
responsáveis por recolher dos cofres estaduais 92% de toda a arrecadação
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do ICMS, hoje recolhem 80% de todo o ICMS. Eles perderam 12% do bolo
tributário do ICMS, que foram para os outros 700 municípios de menor porte,
melhorando a qualidade de vida, a questão do meio ambiente, do
saneamento básico, das obras de infra-estrutura dessas cidades menores de
Minas Gerais. Esses mesmos técnicos se opunham â vontade do
Governador, e este os enfrentou com discemimento e competência,
conseguindo, com a aprovação desta Casa - na verdade, com a participação
efetiva deste Poder, que melhorou o projeto de lei que veio do Executivo -
fazer a nova distribuição do ICMS para os municípios mineiros.

Quero dizer da minha preocupação com a privatização de uma empresa do
porte da CEMIG, porque essa empresa não é uma mera distribuidora, ou
geradora ou transmissora de energia elétrica. A CEMIG é uma agência de
fomento do Estado e ajudou demais no desenvolvimento de Minas Gerais. A
sua própria criação, pelos idos de 1952, pelo então Governador Juscelino
Kubitschek, foi exatamente com vistas a que Minas Gerais tivesse recursos
elétricos e hidrelétricos para receber as indústrias que viriam a se instalar no
Estado. Essa foi a razão inicial da criação da nossa Companhia Energética
de Minas Gerais, que não é mais Centrais Elétricas de Minas Gerais, embora
continue com a mesma denominação - nome de fantasia, digamos assim -
de CEMIG.

Gostaria de pedir ao Governador do Estado que refletisse muito sobre a
possível privatização da CEMIG, que nos preocupa muito. Ela não é só uma
agência de fomento, de desenvolvimento no Estado; ela ajuda sobremaneira
aos pequenos municípios mineiros com programas sociais, como, por
exemplo, o já avançado programa Luz de Minas, sobre o qual tanto
trabalhamos para que os Prefeitos o adotassem. Esse projeto, Srs.
Deputados, tem conseguido levar energia elétrica a todos os rincões,
grotões, propriedades rurais e fazendas do Estado. E um projeto importante
do ponto de vista social, mas é importante também do ponto de vista da
ocupação das grandes cidades, porque ele leva conforto, desenvolvimento,
tecnologia ao homem do campo, mantendo-o no seu local de origem, dando-
lhe mais conforto, tranqüilidade e possibilidades de uma produção mais
adequada, em sua propriedade rural, ou onde ele venha a trabalhar.

Se olharmos o aspecto financeiro, todos estamos informados do "efeito
Hong Kong" nas bolsas, e a bolsa brasileira também não está em bom
momento: os valores das ações têm despencado em alguns casos e
diminuído em outros. Também sob esse ponto de vista, talvez não seja
oportuno, agora - é bom que se diga isso - a privatização completa da
CEMIG.

Há outra questão que nos preocupa e sobre a qual precisamos refletir.
Caso se efetive a privatização CEMIG, teríamos dois reflexos quase
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imediatos: a dispensa de um número elevado de funcionários, com um forte
enxugamento, os quais teriam dificuldades de obter novo emprego e seriam
condenados ao desemprego; e o possível aumento das contas de energia
elétrica, como tem acontecido com outras empresas do Pais que foram
privatizadas.

O que queremos, o que desejamos, com esse nosso humilde
pronunciamento, é chamar a atenção dos Deputados e do próprio Governo
do Estado. Confio muito na sensibilidade, no discemimento do nosso
Governador, mas temo muito a voz insistente dos técnicos financistas que
compõem o Governo do Estado, com os quais nunca tive um bom
relacionamento, diga-se de passagem. Portanto, o que queremos é trazer
essa palavra de reflexão, de indagação, de solicitação: que o Governo reflita
muito antes de tomar qualquer decisão relativa à privatização, por exemplo,
da CEMIG. Volto a dizer que entendo um pouco do assunto, pela minha
formação técnica. O meu partido é inteiramente favorável à questão das
privatizações, mas é importante o momento em que ela é feita e a maneira
corno é feita. Por tudo isso, devemos refletir muito, porque a CEMIG é muito
importante para a economia de Minas Gerais e, acima de tudo, porque é
muito querida por todos nós, mineiros.

Reflitamos, discutamos e, só depois de muita discussão e reflexão,
tomemos alguma decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, antes de tratar do assunto que nos traz a esta tribuna, gostaria
de fazer uma pequena observação sobre a intervenção do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, do PL.

Não entendo sua pressa em tentar eximir o Sr. Governador do Estado de
todas as trapalhadas e de toda a política entreguista que está sendo feita
pelo Governo Estadual. A nossa compreensão é que isso não acontece à
revelia do Governador, muito pelo contrário. Toda política que temos é de
submissão ao Governo Federal, e a Lei Kandir é o exemplo mais
significativo disso.

Portanto, toda política entreguista de venda do patrimônio do Estado é feita
com a concordância, com o incentivo e com a participação direta do
Governador de Minas Gerais, que alguns já chamam de "Eduardo Silvério
dos Reis", porque já assistimos na história mineira ao que ele está fazendo.

Gostaríamos de fazer um comunicado sobre três assuntos. O primeiro é a
decisão da Bancada do PT de entrar com uma ação contra a Emenda n° 51
do Regimento Interno desta Casa. Para quem não se lembra, a Emenda n°
51 é aquela que permite a contratação de servidores aposentados deste
Legislativo para cargos de recrutamento limitado. Inclusive, existe recente
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decisão do Supremo que impede tal aproveitamento: nem os cargos de
carreira nem os de recrutamento limitado podem ser preenchidos como se
fossem de recrutamento amplo. E necessário que o servidor aposentado faça
outro concurso público.

Essa emenda ao Regimento Interno desestimula a carreira dentro da
Assembléia Legislativa e mantém os mesmos grupos de poder. A decisão da
bancada é a de argüir na justiça o absurdo, a imoralidade e a falta de ética
dessa emenda. Vamos fazer isso, embasados na decisão do Supremo.
Temos a compreensão de que esta Assembléia precisa ter uma cara nova e
de que não podemos agir como se aqui prevalecesse o arbítrio, à revelia da
lei. Em razão de ter sido derrotada em Plenário, a Bancada do PT tomará,
esta semana, as providências legais contra essa emenda. Fala-se na
Assembléia em contenção de gastos, e tantas outras questões estão sendo
levantadas, mas a medida mais efetiva para conter gastos seria que os
servidores que ganham os mais altos salários e que estão aposentados
gozassem de sua aposentadoria. Então, a Bancada do PT agirá no sentido
de que a justiça se pronuncie a respeito da Emenda n° 51. Nem sempre 51 é
uma boa idéia, como a propaganda quer fazer crer.

O segundo comunicado diz respeito ao processo que a comunidade do
Barreiro, em Belo Horizonte, está vivendo no Hospital Júlia Kubitschek de
Oliveira. Há mais de dez anos, aquela comunidade tem a tradição de
participar, ativamente, da mobilização na área de saúde, para controle e
fiscalização daquele hospital. Mais precisamente, desde 1991 a comunidade
elege a diretoria do Hospital, como, aliás, já aconteceu no atual Governo.
Agora, no mês de outubro, a comunidade se preparava para essa eleição,
tendo-se verificado a presença de cerca de 300 moradores em assembléia e
tendo sido eleita uma comissão. havia duas chapas inscritas: uma da atual
direção, ligada à FHEMIG, e outra com uma postura mais independente.
Pasmem os senhores: o Sr. Guilherme Riccio, Superintendente da FHEMIG,
determinou a suspensão do processo eleitoral, porque estava evidenciado
que a chapa que tinha apoio da administração seria derrotada nas umas.
Estamos assistindo, assim, a verdadeiros absurdos e atentados contra a
democracia. Os moradores foram, inclusive, impedidos de usar o cinema do
Hospital para realizar sua assembléia, coisa que já fazem há quase 20 anos.
Todo processo eleitoral, desde 1991, ocorre dentro da própria unidade. Este
Deputado, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, da Comissão de Saúde, e
Vereadores de Belo Horizonte, como ,Jô Morais, Paulão e André Quintão,
fomos impedidos de entrar no Hospital para realizar, democraticamente, as
assembléias. Isso aconteceu nas duas últimas terças-feiras. Tivemos,
inclusive, oportunidade de estar lá. Dentro de uma ou duas semanas,
estaremos, juntamente com a população, concentrados no Palácio, outrora
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da Liberdade, para pressionar este Governador que entrega o patrimônio
mineiro e agora quer cassar o processo democrático do Hospital Júlia
Kubitschek, onde a comunidade do Barreiro tem uma tradição, uma história
de luta. Essa comunidade não irá se entregar diante de prepotências e
desmandos do Poder que cada vez mais mostra sua verdadeira cara
autoritária, que cada vez mais mostra que é um Governo antipovo, contra a
democracia e os interesses populares.

Todos sabemos que, há cerca de dez anos, o Hospital Júlia Kubitschek ia
ser fechado, sendo que, inclusive, já havia decisão nesse sentido do
Governo Federal, através do INSS. Foi a participação da comunidade que
levantou o Hospital. Há dez anos, vimos pela imprensa muitas cenas de
moradores trabalhando corno atendentes de enfermagem, como serventes,
para garantir o funcionamento do Hospital- Não podemos permitir que sua
atual direção, em conluio com a Superintendência da FHEMIG e com o
apoio deste Governo impopular, suspenda o processo de eleição direta no
Júlia Kubitschek. A decisão dos moradores é fazer as eleições, na lei ou na
marra, queiram ou não o Sr. Guilherme Riccio, o Sr. Governador do Estado
ou o próprio Secretário da Saúde. Vamos estar acompanhando todo esse
processo.

Registro ainda que o Deputado Marcos Helênio, através de sua assessoria
de gabinete, também está acompanhando esse processo de eleição direta.

A terceira denúncia é a respeito do fechamento das rádios comunitárias.
Aconteceu, há dez dias, o fechamento da Rádio ASAV Legal, que é urna
fundação vinculada à Associação dos Servidores da Universidade Federal de
Viçosa. No dia 1713197, essa fundação tinha conquistado junto à Justiça
Federal, na li a Vara, se não me engano, uma liminar para manter aberta e
funcionando a rádio comunitária. Entretanto, um Delegado da Polícia
Federal, desconsiderando essa liminar, apreendeu os equipamentos da
rádio. Temos, aliás, uma fita gravada, que apresentamos hoje à Comissão
de Direitos Humanos, diante da arbitrariedade do fechamento e da
apreensão desses equipamentos. Solicitamos, também, que a Policia
Federal venha a esta Assembléia explicar por que está agindo como na
época do arbítrio da ditadura militar, ficando a serviço das rádios ditas legais,
que não estão agüentando a concorrência das rádios livres, das rádios
comunitárias. Tivemos, também, a apreensão de equipamentos de duas
rádios de Ponte Nova, devido a denúncia das rádios que têm autorização do
Ministério das Comunicações, as quais alegaram estar perdendo audiência
frente a essas rádios. Assim, usaram a Polícia Federal, que, sem mandado
judicial, lá esteve fazendo apreensões de equipamentos, como aconteceu,
há um mês, com a Rádio Favela de Belo Horizonte. Portanto, aqui está a
nossa denúncia perante a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo



442
recém-eleito Deputado João Leite, a fim de que se tomem as providências
legais para que o arbítrio daqueles que têm saudade da época da ditadura
não prevaleça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
O Deputado lbrahim Jacob - Sr.Presidente, Srs. Deputados, em 2419197,

dirigimos requerimentos à Presidência desta Casa, para que fosse
encaminhado à direção da TELEMIG pedido de informações a propósito de
gastos extraordinários efetuados por aquela organização no Município de
Ubá.

Para que bem ficasse caracterizada a oportunidade de nossa iniciativa,
tivemos a preocupação de, paralelamente, enviar ofícios a cada um de
nossos pares nesta Assembléia, expondo aos nobres colegas as razões, a
nosso ver pertinentes, que nos estavam motivando. Trata-se de matéria do
mais elevado interesse público.

Em atendimento à nosso pedido, a Mesa encaminhou, em 2919197, cópia
do requerimento ao Presidente da TELEMIG, no pressuposto de que
receberia por parte dele a necessária atenção e os devidos esclarecimentos.
Até o momento, porém, ao que nos consta, não mereceu o Palácio da
Inconfidência nenhuma manifestação da empresa questionada, e, por isso,
permitimo-nos ocupar hoje esta tribuna para fazer um retrospecto do assunto
e enfatizar a necessidade de que os fatos seja elucidados.

Em maio do corrente ano, havia a TELEMIG, em resposta à notitia
criminis" a ela apresentada pelo Sr. Procurador Regional Eleitoral, informado
ter a empresa investido importância equivalente a R$2.000.000,00 nas
localidades de Ubari e Colônia Padre Damião, dois distritos pequenos do
município de Ubá, utilizando de critério - para usar suas próprias palavras -
técnico, impessoal e apartidário.

A contabilização de tais despesas veio coroar a realização de uma série de
eventos e promoções patrocinadas pela TELEMIG no município ubaense, ao
longo de 1996 e durante o primeiro semestre deste ano. Este patrocínio
gerou certa perplexidade junto à população local, porquanto sua natureza
não se coadunava com aquela que deve nortear as ações da organização.
Afinal, seu objetivo precípuo é investir nos serviços de telecomunicações, e
para o observador comum não faz sentido a aplicação de seus recursos em
espetáculos artísticos, festejos e concursos, para citar alguns.

Não custa recordar que a TELEMIG é companhia de capital aberto,
controlada pela TELEBRAS e vinculada ao Ministério das Comunicações.
Tem por objeto a exploração de serviços de telecomunicações, operando em
regime de concessão e se utilizando de receitas que lhe proporcionam os
usuários. São recursos do povo que ela arrecada diretamente, e isso só faz
aumentar sua responsabilidade em manuseá-los com o mais rigoroso
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critério.

Não desejamos, absolutamente, partir para um confronto pessoal, que não
serviria ao interesse maior da gente mineira, que é nossa única e exclusiva
preocupação. Não conseguimos evitar, no entanto, algumas indagações que
se nos afloram: em vista das notórias ligações de ordem familiar e política
que o atual Presidente da TELEMIG mantém com Ubá, não haveria um laivo
subjetivo e personalístico nos gastos questionados? Incidentalmente, sobre
as freqüentes viagens que o Presidente da TELEMIG tem feito ao exterior,
não sena o caso de se esclarecer se são custeadas pela empresa, e nesse
caso também a missão profissional que as motiva?

De qualquer maneira, nosso pedido de informações para que se discrimine,
mês a mês, a localização dos investimentos feitos em Ubá permanece sem
resposta. É nosso dever insistir para que nos respondam, da mesma forma
que julgamos de todo aconselhável a divulgação de um levantamento dos
serviços feitos pela companhia com a instalação de telefones na
microrregião de Ubá, no mesmo período em que se efetivaram as
promoções mencionadas.

A atual realidade brasileira, que impõe sacrifícios de toda ordem ao nosso
povo, está a demandar redobrada seriedade por parte dos administradores
públicos. Não colocamos em dúvida a ética profissional dos dirigentes da
TELEMIG, valendo-nos da sabedoria popular, lembraremos que quem cala
consente. Como não acreditamos que a empresa vá consentir em ser mal
interpretada, é de esperar que o atendimento ao pedido desta Assembléia
logo nos chegue. De outro modo, além de parecer que se estaria
esquivando, iria incorrer em atitude de desrespeito para com o Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Prezado Presidente desta Casa, Deputado Romeu

Queiroz, ilustres Deputados e Deputadas, público presente, o que me traz a
esta tribuna hoje é o descontentamento que sinto pelo meu nome ter sido
utilizado em um programa eleitoral do PT, transmitido ontem pela televisão,
que me coloca como tendo criticado diretamente a pessoa do Governador
Eduardo Azeredo com a seguinte frase: "Azeredo está na contramão dos
direitos humanos".

Recentemente fiz um pronunciamento nesta mesma tribuna, no qual
também expus a minha insatisfação com o fato de o Governo decidir
agraciar com a Medalha Santos Dumont - um mérito de grande porte que
tem simbolizado, por que não dizer, o reconhecimento pelos importantes
vôos alçados por alguns de nossos cidadãos - o Diretor do Instituto de
Criminalistica, Ronaldo Jacques Camargos da Cunha, o mesmo que tentou
impedir o levantamento das provas da prática de tortura no DEOESP durante
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as investigações da CPI do sistema penitenciário e carcerário. Entre as
sugestões apresentadas pelo relatório da CPI estavam justamente o
afastamento dos respectivos cargos deste Diretor e do Delegado André Luiz
da Rocha, que hoje cumpre pena por lesões corporais e abuso de autoridade
contra presos da Delegacia de Furtos e Roubos. Mesmo com todas essas
circunstâncias, esse Delegado foi recentemente promovido em sua carreira
por meio de ato do Governo.

Ê exatamente a democracia praticada dentro do meu partido, PSDB, que
me tem permitido fazer críticas necessárias para a transformação do
sistema. Em nenhum momento fui repreendido pelo partido por expor
problemas que dependem sobretudo do Executivo para ser resolvidos. Trata-
se, na verdade, de um dever que assumimos como parlamentares e
representantes do povo, e por isso tenho contado continuamente com a
solidariedade de vários companheiros. Dentro do compromisso que tenho
para com o meu trabalho estarei, sempre que preciso for, lutando para
provocar as mudanças necessárias.

A forma como o PT utilizou a crítica que fiz foi oportunista e maliciosa, na
medida em que ela não existiu. Eu jamais poderia dizer que o Governador
Eduardo Azeredo está na contramão dos direitos humanos dessa forma, pois
ele tem dado significativas contribuições para questões importantes em
setores como a reforma agrária, a população indígena e às crianças e
adolescentes do Estado. Azeredo criou órgãos operacionais e tomou atitudes
que têm permitido a agilizaçâo da reforma agrária junto ao INCRA; a
intervenção positiva nas áreas de conflito, promovendo negociações; a
agilização na demarcação das terras indígenas e a busca de soluções para
outros problemas. Além disso, tem desenvolvido programas, dentro da
Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
que em muito têm contribuído para a profissionalização do jovem,
preparando-o para enfrentar com mais condições o mercado de trabalho.

A sanção, sem restrições, ao projeto de lei do Deputado Durval Ângelo que
cria a Ouvidoria de Policia no Estado foi mais uma demonstração de boa
intenção do Governador Eduardo Azeredo no sentido de abrir canais que
inibam de alguma forma a violação dos direitos humanos.

Entendo que a prática da violação dos direitos humanos foi herdada par
esse Governo assim como tem sido ao longo de muitos anos, e justamente
pelo fato de essas violações terem muitas vezes se institucionalizado no
nosso sistema é que precisamos estar muito mais atentos, levantando os
problemas e trabalhando em conjunto para solucioná-los. Por isso sinto-me
no dever de sempre fazer o que for preciso para provocar as mudanças
necessárias, inclusive cobrando, de quem de direito for, medidas e posições.

Questiono aqui a ética do PT ao utilizar, sem qualquer consulta a minha



445
pessoa, em um programa de propaganda eleitoral, uma declaração como
sendo de minha autoria. Com isso, intencionalmente ou não, o PT tenta
provocar indisposição e insatisfação desnecessárias e antes inexistentes
entre mim e o PSDB. Continuo fiel ao meu partido, ao ideal da social-
democracia e continuo me sentindo com liberdade para cumprir o meu dever
de representante do povo mineiro. Obrigado pela atenção.

Gostaria também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de tomar pública nesta
minha fala a denúncia que apresentou hoje o Ministério Público do Estado,
baseado no relatório final da CPI do sistema carcerário, do Deputado Ivair
Nogueira. (- Lê:)

"Hoje, 18111197, às 114h5min, o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, pelos Promotores de Justiça que esta subscrevem, com atribuições
na Promotoria Especializada de Defesa do Cidadão, vem a presença de V.
Exa. oferecer denúncia em face de:

1) Antônio João dos Reis, brasileiro, casado, Delegado de Polícia, MASP
n° 133.215, Chefe do Departamento Estadual de Operações Especiais, nesta
Capital;

2) Ronaldo Jaques Camargos da Cunha, brasileiro, Delegado de Polícia,
Diretor do Instituto de Criniinalística de Minas Gerais;

3) Femando Antônio Gomes de Araújo, brasileiro, casado, Perito Criminal,
lotado no Instituto de Criminalística de Minas Gerais;

4) Wallace Wellington Ferraz, brasileiro, casado, Perito Criminal, lotado no
Instituto de Criminalística de Minas Gerais; pelos fatos e fundamentos que a
seguir passa a expor."

Ai vem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, toda a denúncia do Ministério
Público contra esses policiais, contra os Peritos. Gostaria de me ater ao final,
quando os Promotores dizem que: (- Lê:)

"Do que foi apurado, constatou-se ainda que o sempre citado local
denominado igrejinha (que, após a inspeção pelos integrantes da também
aludida CPI havia sido lacrado para a realização da perícia) foi
intencionalmente descaracterizado pelo primeiro denunciado, quando,
ajustado com o segundo, Delegado Ronaldo Jaques Camargos da Cunha, o
inovou artificiosamente, violando o lacre inicial, suprimindo uma barra de
ferro, modificando os orifícios utilizados para o encaixe e sustentação desta,
de forma a camuflar o esquema de montagem do famigerado pau-de-arara,
utilizado para a prática de violências e torturas naquela malsinada unidade
policial. Acrescente-se que tal gritante inovação, que pode ser facilmente
constatada pelo confronto das filmagens realizadas com as fotos daquele
simulacro de perícia, foi chamada pelo primeiro, Delegado Antônio João dos
Reis, de 'discrepanciazinha'.

Sendo assim, sem prejuízo de eventual e oportuno aditamento da
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presente, tendo os dois primeiros denunciados incorrido nas sanções dos
arts. 342, § 1 0, e 347, parágrafo único, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal,
e o terceiro e o quarto denunciados, nas sanções do art. 342, § 1 0 , c/c O art.
29 do Códio Penal, requer o Ministério Público seja recebida a presente
denúncia e citados os denunciados para interrogatório e defesa que por
acaso tiverem, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, para, cumpridas as
demais formalidades legais, serem condenados às penas que lhes
couberem".

Assinam a denúncia os Promotores Afonso Henrique de Miranda Teixeira,
Antônio Aurélio Santos, Mariano Guimarães Sepúlveda e José Femando
Marreiros Sarabendo.

E esse, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o teor da denúncia do Ministério
Público.

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Deputado e amigo João Leite,
penso que todos nós, membros da CPI do sistema carcerário e da
Assembléia Legislativa, ficamos felizes de saber que mais um eco dessa CPI
está ressoando no Ministério Público de Minas Gerais. Essa segunda
denúncia feita em função da fraude, da falsificação do laudo pericial da
Igrejinha", só tem nos alegrado. Infelizmente, não vemos no Governador do
Estado a mesma agilidade e presteza. Ele tem 90 dias para constituir uma
comissão para decidir a transferência dos presos em dois anos para a
Secretaria da Justiça. Já se passaram 60 dias, e até agora não temos
informações de que a comissão tenha sido constituída. Essa comissão
também solicitou do Governador o afastamento desses envolvidos que agora
estão sendo denunciados pela segunda vez, no caso do Delegado João Reis,
pelo Ministério Público. Se houvesse disposição política desse Governo, que
não tem dado demonstrações globais de acatamento das decisões da CPI,
poderíamos coibir ou mesmo reduzir a questão da violência policial. Quem
registrar esse elogio à questão de o Ministério Público e solicitar da Mesa
desta Casa, da Corregedoria, o laudo da perícia sobre a questão do incêndio,
que nos quesitos finais ainda não chegou a esta Casa. Será que esse mesmo
instituto que está tendo seu Diretor denunciado vai querer transformar o
laudo em pecaminoso novamente?

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Durval Angelo
dizendo que hoje, no contato que tivemos com o Promotor de Justiça, ele
nos assegurou que novas providências serão tomadas, todas apoiadas no
relatório final da CPI da Assembléia Legislativa.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado João Leite, eu
gostaria de me posicionar com relação à primeira parte do pronunciamento
de V. Exa. Eu ontem não vi o programa eleitoral do meu partido, mas diante
do que V. Exa. colocou aqui, estaremos fazendo contato com a direção do
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partido e, com relação aos equívocos que possam ter ocorrido no programa,
estaremos solicitando que a direção faça as devidas correções e a
divulgação, tanto pela imprensa quanto para V. Exa. V. Exa. é um Deputado
que respeitamos e prezamos. Tenho a certeza de que a direção do partido,
ao avaliar se houve equívocos, fará a correção. Nos comprometemos, em
nome da Bancada do PT, a procurar a direção do partido em nível estadual,
que foi a responsável pela montagem e pela veiculação do programa
eleitoral, para que proceda às correções necessárias, porque sabemos da
seriedade com que V. Exa. tem se comportado aqui e, evidentemente, de
todos os seus comentários a respeito dos problemas da área de direitos
humanos e todas as demais questões referentes ao cidadão de Minas
Gerais. Em nome da bancada, queremos nos comprometer a fazer contato
com a direção estadual, pedindo que verifiquem o que houve no programa e
que os reparos sejam feitos para V. Exa. e para todo o público do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte do Deputado Gilmar Machado
em nome da Bancada do PT na Assembléia Legislativa. Tive a oportunidade
e o dissabor de assistir ao programa, Deputado Gilmar Machado, e de ver
meu nome sendo utilizado indevidamente. Eu, especialmente, que tive a
oportunidade de prestar serviços ao PT. Lembro-me dessa decisão, pois
naquela época o Governador Eduardo Azeredo havia saído da Prefeitura de
Belo Horizonte, quando recorri a ele dentro do partido, como Liderança do
PSDB, e ouvi as seguintes palavras: "Vá, porque você tem uma contribuição
a fazer e você vai ajudar Belo Horizonte". Para mim, realmente é importante
que se faça essa correção, em nome da verdade. Muito obrigado, Deputado
Gilmar Machado e Sr. Presidente.

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

Deputados, público presente, imprensa, vou procurar ser breve. Primeiro,
gostaria de comentar o que o Deputado Ronaldo Vasconcellos falou, a
respeito da posição do Pi- com relação ao pacote fiscal e ao "pacotinflo"
mineiro. A posição da Bancada do PT é muito explícita, é muito clara. Toda
a sociedade brasileira ou quase toda vai compreender o reflexo desse pacote
no País. Mais uma vez, é um pacote que protege as grandes fortunas, não
havendo nenhum tipo de taxação sobre elas. Ele vai provocar, mais uma
vez, o arrocho da classe média, em cima daqueles que pagam impostos.
Lamentavelmente, vai provocar a queda do PIB, trazendo,
conseqüentemente, desemprego e maior arrocho. Não é que o Brasil cobre
muitos impostos, o problema é que ele cobra mal. Esse é também o caso de
Minas Gerais. E preciso haver menos sonegação, porque, na hora em que o
mercado informal vier a participar da força econômica, teremos maior
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rentabilidade.

A respeito do pacote de Minas Gerais, foi dito no jornal que a Bancada do
PT poderá apoiá-lo. E evidente que é necessária a fusão de secretarias, e é
necessário que haja uma série de mudanças, desde que não sejam, mais
urna vez, prejudiciais ao funcionário público, tirando benefícios já
conquistados. Mas é possível fazer o enxugamento de cargos
comissionados. Porém, quando o Deputado Ronaldo Vasconceilos disse que
defende a intervenção do Estado nas áreas de saúde, segurança, educação,
eu diria que, no que se refere à educação, a União está cada vez mais
investindo na escola privada, e Minas Gerais, também. Basta dizer que o
Vice-Governador e Secretário do Planejamento é dono de uma escola
privada, uma grande escola, uma escola multinacional, e ele procura dar
estímulo a que as escolas particulares recebam apoio, e isso realmente
desestimula as escolas públicas.

No que se refere à saúde, só há o atendimento, não existem ações
preventivas; além disso, o setor está sucateado. Temos o problema da
COPASA, que, para mim, é questão de saúde pública, pois diz respeito à
água canalizada, ao saneamento básico, e está também no rol de
privatizações. Começa-se a dizer que seriam 49% de ações; com a CEMIG
foram 33%. E agora, se a CEMIG for privatizada, a perda será muito maior,
porque as empresas americanas que lá estão vão precisar de muito pouco
para conseguir o controle acionário, já que o operacional elas já têm.
Bastariam pouco mais de 10% de ações. Na época, falamos que seria uma
privatização disfarçada.

Numa conversa com o Governador, falando sobre a economia de Minas,
ele disse textualmente que não permitiria que a CEMIG fosse privatizada.
Mas, infelizmente, outras pessoas do governo têm grande influência e vão
fazer tudo para cobrir rombos de caixa, e não para investir nas questões
sociais.

Nossa bancada é fundamentalmente contra esses tipos de privatizações.
Com relação ao CREDIREAL, o dinheiro chegou ao caixa agora e também

foi diluído; não será investido em nenhuma área social. Da mesma forma
que o dinheiro da Vale do Rio Doce, não sabemos até agora para que valeu.
No entanto, sabemos o que as regiões de influência da Vale perderam,
porque a empresa, realmente, contribuía para o progresso daquelas
comunidades. No entanto, hoje é uma empresa privada, que visa apenas ao
lucro, sem a preocupação com os investimentos sociais. Será assim com a
CEMIG. Aqueles programas de eletrificação rural, como o Luz de Minas, que
realmente levam luz às comunidades carentes e são subsidiados, vão
acabar. Na COPASA vai acontecer a mesma coisa.

Nossa preocupação é essa. Vamos ser contra, vamos ficar atentos.
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Queremos, agora sim, um projeto que chegue á Casa. Que não tenhamos
que fazer como na outra vez, em que tivemos que recorrer ao Tribunal de
Contas para pegar cópia do contrato de venda dos 33% das ações.
Esperamos que agora o processo seja mais transparente e que possamos
debater aqui com os Deputados governistas, para vermos, de fato, quais são
as vantagens e quem vai ganhar. Com  os pacotes já sabemos que quem
ganha são os banqueiros, a comunidade internacional, os grandes grupos e
os "lobbies"; quem perde realmente sempre são os pequenos, aqueles que
pagam impostos.

Quero concluir uma fala do Deputado Durval Ângelo sobre a posição da
Bancada do PT a respeito da Emenda n° 51. De tato, essa será a nossa
posição. Vamos questionar a emenda. Coincidentemente, a Emenda n° 51 é
um pacote fiscal que tem 51 medidas. Esse número cabalístico está em
voga, e estaremos atentos a essas medidas.

Por último, quero dar razão ao Deputado João Leite, dizendo que assisti ao
programa e realmente fiquei um pouco assustado com o que vi sobre a
manifestação. Temos que solicitar á direção do nosso partido que faça uma
correção. Se não houve a permissão e se ocorreu a interpretação de um
texto, diga-se de passagem, mal-feita, não é possível arcar com esse ônus.
Ao partido cabe a reparação, no caso dessa colocação indevida. Como Líder
da Bancada, deixo aqui um pedido de desculpas e solicito ao partido que
faça a correção dentro do possível. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui

para o início da discussão de um projeto que tramita nesta Casa há algumas
semanas. No momento em que adentramos este Plenário para participar
desta reunião, recebemos uma moção da 2a Plenária Estadual do Conselho
de Saúde de Minas Gerais, realizada em 17111197, de repúdio ao Projeto de
Lei n° 1.419197, que propõe a extinção da Fundação CARDIOMINAS e a
doação do imóvel para a Santa Casa de Misericórdia. Ao recebermos essa
moção dizíamos para antigos companheiros nossos do Conselho Estadual de
Saúde que, pessoalmente, votaríamos favoravelmente a esse projeto. Na
condição de profissional da área de saúde, representante, portanto, de um
segmento afeto a esse projeto nesta Casa, como ex-membro do Conselho
Estadual de Saúde e da Comissão de Saúde desta Casa, entendemos que
devemos votar favoravelmente a esse projeto.

O Governo Eduardo Azeredo teve a delicadeza de convidar todos os
Deputados ligados à área de saúde desta Casa para participarem, no Palácio
dos Despachos, de uma reunião com o Secretário da Casa Civil, Agostinho
Patrús, e com o Secretário Adjunto, Alvaro Azeredo, para se discutir o
projeto antes de ele ser enviado à Assembléia Legislativa. Neste momento,
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em que o Deputado Adelmo Carneiro Leão nos ouve atentamente, queremos
dizer que, naquela ocasião, foi esperada, com grande ansiedade, a
participação do nobre Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, a fim de que
pudéssemos iniciar a discussão do projeto.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Eu gostaria somente de
avisar que não tive tempo de sair de Quebec e ir para o Palácio dos
Despachos atender ao convite do Governador.

O Deputado Marco Régis - Perfeitamente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Entendemos a explicação de V. Exa., que diz, com ironia, que não
pôde atender ao convite, porque estava em Quebec, no Canadá. No entanto,
gostaríamos de saber se, no momento em que foi feito o convite a V. Exa.,
foi dado o retomo ao Palácio dos Despachos, à Secretaria da Casa Civil, de
que V. Exa. se encontrava em viagem ao exterior ou, pelo menos, se a
informação publicada no 'Diário Oficiar, como é de praxe desta Assembléia
Legislativa sempre que um parlamentar se ausenta do Pais, foi, como
deveria • ser, do conhecimento de todos desta Casa e do Palácio dos
Despachos.

Continuamos, dizendo que, durante o biênio em que atuamos como
membro da Comissão de Saúde e Ação Social, tivemos a oportunidade de
participar de uma visita ao hospital do CARDIOMINAS, em construção,
quando deparamos com uma afronta ao cidadão de Minas Gerais, ao
cidadão brasileiro, porque o esqueleto de um hospital inacabado guardava
nas suas entranhas uma série de caixas que lotavam as dependências de
um único andar, e essas caixas guardavam nada mais nada menos que
equipamentos sofisticadíssimos, caríssimos, demonstrando toda a
irresponsabilidade daqueles que iniciaram a construção do CARDIOMINAS,
isto é, iniciando a sua construção e adquirindo, ao mesmo tempo,
equipamentos caríssimos, não sei a troco de quê. Esse assunto já foi
discutido nesta tribuna, quando um Deputado disse que é viável que você,
ao se preparar para um casamento adquira o mobiliário, e os seus
eletroeletrônicos antes de iniciar a construção da Casa. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tinha-se a certeza de que a conclusão daquele hospital não se
daria na gestão daquele Governador do Estado. Como poderia aquela
administração, a Secretaria da Saúde, o Governador do Estado, na época,
comprar equipamentos caríssimos para servir a um hospital idealizado como
hospital de ponta, de alta tecnologia na área da cardiologia em Minas
Gerais? Passados alguns anos, nós, desta Legislatura, como membros da
Comissão de Saúde, fomos conhecer a CARDIOMINAS com a Comissão de
Saúde e Ação Social, então presidida pelo nobre companheiro Carlos
Pimenta, acompanhado do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e do
Deputado Jorge Hannas e deparamos com aquela visão deprimente de
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amontoados de caixas e mais caixas de equipamentos caríssimos, como
tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, aparelhos de raios X que
não tinham finalidade até então. A Comissão de Saúde, na época, através do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, tomou a iniciativa de apresentar um
projeto de lei a esta Casa autorizando o Governador do Estado do presente
mandato, Eduardo Azeredo, a dar urna destinação àqueles equipamentos.
Na verdade, o único senão que colocamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
que, antes da tramitação do projeto do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
os equipamentos já estavam sendo doados às diversas instituições
hospitalares de Minas Gerais, públicas ou filantrópicas, a saber Poços de
Caldas, Lavras e hospitais de Belo Horizonte. Nosso único reparo é que o
Governo tenha se antecipado à tramitação de um projeto da Assembléia
Legislativa, que daria legalidade e transparência à doação daqueles
equipamentos. E, nessa antecipação, o Governo de Minas Gerais estaria
realmente exercendo um certo autoritarismo na doação desses
equipamentos. Mas, no aspecto principal, o projeto de lei do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira estava tentando legalizar essa doação para o Governo
Azeredo. Na verdade, não poderíamos continuar assistindo à degradação, à
deterioração desses equipamentos importados, no esqueleto de um hospital
inacabado como o CARDIOMINAS. Sabemos também, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que o Hospital CARDIOMINAS foi objeto de uma Comissão
Especial nesta Assembléia Legislativa, concluída no dia 617192, portanto, na
Legislatura passada, constituída para acompanhar as obras do
CARDIOMINAS e inventariar o seu patrimônio. Passamos a ler agora a
conclusão dessa Comissão, naquela ocasião: (- Lê:)

"A análise dos depoimentos prestados e dos documentos apresentados à
Comissão levou-nos à seguinte conclusão.

A iniciativa governamental da criação da CARDIOMINAS sedimenta a
concretização política e organizacional de um serviço de saúde há muito
exigido, tendo em vista o quadro de morbidade em Minas Gerais. Um centro
de medicina de ponta é indispensável para o progresso científico mineiro,
concorrendo para a formação de jovens médicos e para o bom atendimento
da população, principalmente a mais carente. Além disso, o compromisso
governamental com a melhoria das condições de saúde da população
envolve, também, o resgate da credibilidade dos serviços públicos.

No que diz respeito aos investimentos já realizados e por realizar na
CARDIOMINAS, deparamos com valores altamente conflitantes entre o
orçamento da construção civil por nós preparado (anexo 1 deste relatório) e o
orçamento que nos foi apresentado pela Secretaria de Estado de Obras
Públicas e Transportes. A diferença referente aos serviços já realizados é da
ordem de US$10.635.570,82 e a diferença relativa ao montante de
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construção a ser realizada é da ordem de Us$45.000.000,00.

Assim, em face dos dados de que dispomos, fazem-se as seguintes
recomendações.

1 - A Assembléia Legislativa deve indicar três representantes, que tomarão
assento no Conselho Curador da Fundação CARDIOMINAS, uma vez que, a
partir de então, a Fundação gerenciará o orçamento e sua execução,
acompanhará a execução da obra e as medições. O controle da utilização
dos recursos só poderá ser alcançado se houver um órgão de gestão
superior que faça efetivamente o acompanhamento e a fiscalização dos
recursos aplicados na obra, evitando-se a dispersão deles.

2 - É imprescindível refazerem-se as previsões orçamentárias da obra,
porque os dados apresentados estão a indicar valores muito acima dos
processados no mercado.

3 - Esta Comissão requer do Tribunal de Contas do Estado, acompanhado
por um representante desta Casa Legislativa e um representante da
Secretaria de Estado da Saúde, uma auditoria, uma vez que os recursos
dispendidos na obra da CARDIOMINAS apontam para uma diferença de
cerca de US$10.000.000,00.

4 - Que se faça o repasse dos equipamentos e materiais destinados ao
CARDIOMINAS e que estão armazenados no almoxarifado da Secretaria de
Estado da Saúde, aos hospitais públicos de forma a evitar que se percam os
altos investimentos já realizados.

5 - Com vistas à finalização da obra, que acreditamos ser de importância
vital para o Sistema de Saúde de Minas, esta Casa deve interceder junto aos
organismos de financiamento federal, a fim de garantir os recursos
necessários.

6 - Que se encaminhe o assunto à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, entre cujas atribuições está a de acompanhamento de obras e
fiscalização de investimento, e à Comissão de Saúde e Ação Social."

A Comissão assina o presente documento, formada pelo então Deputado
Célio de Oliveira e pelos Deputados lbrahim Jacob e Jorge Eduardo de
Oliveira, seu relator.	 -

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Nobre Deputado Marco Régis,
com relação ao CARDIOMINAS, vemos que isso já se arrasta desde o
Governo Newton Cardoso, quando Minas Gerais inaugurou um processo de
corrupção jamais visto. O único fato semelhante na história política brasileira
foi o Governo de Moisés Lupion, no Paraná. Foram as duas figuras que
inauguraram esse sistema.

E o que se pretende, na realidade, com o CARDIOMINAS, é sepultar o
maior assalto ao sistema de saúde de Minas Gerais. Não poderia deixar de
registrar isso aqui e agora. Conversando com o Deputado Adelmo Carneiro
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Leão, ele perguntou por que não se vende essa sepultura que enriqueceu a
muitos em Minas Gerais, ao invés de se dar o CARDIOMINAS para a Santa
Casa, porque entendo que a misericórdia dela é dos outros para com ela; a
dela para com os outros já passou há muito tempo.

Estão entrando na mesma história do Hospital São José: gastou-se uma
fortuna, uma fábula na época para se colocar o hospital em funcionamento, e
ele acabou entregue à Faculdade de Ciências Médicas. É para ajudar o
povo? Não, é para ajudar a Faculdade a faturar, e faturar alto. Ajudar, não
ajudou ninguém.

Agora, gostaria de dizer que a idéia de vender aquela sepultura de milhões
de dólares é boa, porque, pelo menos, dá para aproveitar alguma coisa e
terminar uma obra inacabada, aquela "igreja" que existe em Venda Nova, o
pronto-socorro de Venda Nova, que mais parece uma igreja de padre falido.
Isso - acho-, temos que mudar na nossa história.

Deveríamos, todos os Deputados desta Casa, fazer um protesto e não
autorizar essa transferência em hipótese nenhuma. Se o Estado está
precisando de dinheiro, deve vender o que tem, porque entregar mais
alguma coisa a essa Santa Casa, pelo amor de Deus, tenham misericórdia
da gente, não é? Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis - Agradeço a intervenção do Deputado Irani
Barbosa, intervenção com a qual concordamos em alguns aspectos e
discordamos em outros.

Meu nobre companheiro Irani Barbosa, quando Prefeito da minha cidade,
tive a oportunidade de participar, algumas vezes, de reuniões no Sul de
Minas e, por muitas vezes, colocava a seguinte consideração filosófica: os
hospitais filantrópicos deste País, leia-se "santas casas de misericórdia", são
hospitais que se comportam como filantrópicos no momento de receber
benefícios públicos, mas, na hora de prestar os seus serviços, comportam-se
como particulares.

Mas uma coisa não podemos deixar de reconhecer se passarmos por toda
a hinterlândia brasileira, por todas as Capitais deste Pais, poderemos ver,
dirigindo os hospitais filantrópicos, uma legião de cidadãos abnegados, que
não recebem salários. Podem, sim, receber algum tipo de reconhecimento,
inclusive um benefício político em época de eleição. Conhecemos
provedores de santas casas que são capazes de passar até 10 horas por dia
dedicando-se a uma causa que se entende, em seu coração, como sendo de
filantropia.

Portanto, não podemos realmente misturar santas casas de misericórdia,
consideradas hospitais filantrópicos, com este sistema de saúde privado que
abocanha e explora o cidadão de uma maneira agressiva. Temos que dar
uma certa razão a V. Exa. quando entende que aquelas são um serviço
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particular. Mas nem por isso podemos confundi-ias com a sanha de hospitais
particulares de elite que estão aí simplesmente para atender a população e
receber polpudas recompensas.

O Deputado Irani Garbosa (Em aparte)* - Só para completar meu aparte e
abusando da paciência de V. Exa., gostaria de lembrar o seguinte: hoje,
temos médicos renomados que atendem na Santa Casa, e o cidadão, que
entra pelo sus, é operado como particular. Só se utiliza a infra-estrutura da
Santa Casa para ele ser operado. E isso não ocorre em um ou dois casos,
não. São muitas pessoas que o fazem.

Além disso, depois que fez o seu próprio plano de saúde, a Santa Casa
virou um mercado negro vestido de roupa branca, como todos os outros que
existem por aí. Não é que eu seja contra as santas casas. Há muitas que
fazem milagres, mas a Santa Casa de Belo Horizonte, pelo amor de Deus!

O Deputado Marco Régis - Deputado Irani Barbosa, temos uma posição
clara e cristalina a respeito de planos de saúde, que foi revelada ao longo de
nossa participação na Comissão de Saúde, em depoimentos dos quais
participamos.

Combatemos também a sanha e a ganância dos planos privados de saúde,
essa medicina supletiva, que se divide em vários compartimentos, como
medicina de grupo, planos de saúde propriamente ditos, cooperativas de
saúde e planos de seguro-saúde, os mais graves, que estão nas mãos dos
grandes grupos de capital privado, como o Bradesco Saúde, o ltaú Saúde, a
Golden Cross e outros.

Nós estamos preocupados com uma coisa nesse projeto. Acredito que não
podemos continuar com esse monstrengo ou essa sepultura, como disse V.
Exa., que se encontra inacabado na região hospitalar de Santa Efigênia.
Essa região, para nós, é muito cara e muito familiar porque, nos tempos de
estudante de Medicina, fui plantonista no conhecido Sanatório Imaculada
Conceição, que se situava na R. Domingos Vieira, justamente onde se
localiza o CARDIOMINAS.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro Deputado
Marco Régis, eu acompanhei a demolição do Imaculada. Na época, até
fizemos uma campanha em Belo Horizonte, contra essa demolição.

O caso do CARDIOMINAS, para o qual veio verba da França, nos enche
de vergonha. Gostaria de fazer a defesa da Santa Casa e de seu plano de
saúde. A Santa Casa acolhe, gratuitamente, inclusive aqueles que os planos
de saúde se recusam a atender dizendo que se trata de uma doença
preexistente. Acho que uma forma de acabar com a vergonha que é aquilo lá
seria reconhecer que a Santa Casa poderá dignificar aquela obra. Ela poderá
edificar ali um hospital, colocando funcionários que poderão engrandecer o
povo de Minas Gerais.
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Mesmo antes de existir o SUS, era a Santa Casa que atendia os indigentes

de Minas Gerais e aqueles que não tinham carteira assinada. O INAMPS só
aceitava consultas de quem tinha carteira assinada. Acho que essa é uma
forma de reconhecer toda a trajetória e todo esse serviço prestado pela
Santa Casa. Quero inclusive defender o plano de saúde da Santa Casa, para
que ela receba daqueles que podem pagar, urna vez que os planos de saúde
atuais, os concorrentes que ai estão, recebem para prestar um serviço e,
quando o cidadão precisa, negam-se a atendê-lo. A Santa Casa nunca
fechou as portas para ninguém. Assim, acho que essa é uma forma de a
gente reconhecer a importância da Santa Casa, que vem cumprindo, há
muitos anos, um papel que é do Governo.

O Deputado Mamo Régis - Agradeço a intervenção de V. Exa. Gostaria de
aproveitar os minutos que me restam para tentar concluir o meu raciocínio.

Foi também instalada, nesta legislatura, uma comissão especial para
apurar as causas que levaram â paralisação das obras de construção do
CARDIOMINAS. Além da Comissão de Saúde, que fez intervenções para
destinar os equipamentos existentes, a Assembléia Legislativa constituiu,
também nesta legislatura, essa comissão especial, que teve como
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Antônio
Roberto, e Jorge Eduardo de Oliveira.

Gostaria de concluir meu pensamento, por nos restarem apenas 5 minutos,
dizendo que defendemos a doação do esqueleto - ou da sepultura, como
disse o Deputado Irani Barbosa - do CARDIOMINAS, complexo hospitalar
em construção entre as Ruas Domingos Vieira, Ceará e Piauí, em Santa
Efigênia, para a Santa Casa de Misericórdia, desde que se levem em conta
os seguintes fatores: que o Governo do Estado não tem condições
financeiras para arcar com a continuação e, muito menos, com a conclusão
das obras; que o Governo do Estado se comprometa, como está se
comprometendo, a levantar recursos para a conclusão das obras de um
hospital muito mais importante para Minas Gerais, o pronto-socorro de
Venda Nova.

Há, ainda, no orçamento geral da União, importâncias vultosas destinadas
ao Hospital de Venda Nova. Portanto, acredito que há uma obra muito mais
importante a ser defendida por nós, Deputados, da tribuna da Assembléia
Legislativa, uma vez que implica a descentralização do atendimento de
urgência para Venda Nova. O Pronto-Socorro João XXIII, da Fundação
Benjamim Guimarães, está sobrecarregado no atendimento de urgência e
emergência no centro de Belo Horizonte, na região de Santa Efigênia. Ao
mesmo tempo, estamos assistindo também à sobrecarga do Hospital
Municipal Odilon Behrens e do Hospital Alberto Cavalcanti, no Carlos Prates,
que está atendendo a um grande contingente de pessoas das regiões de
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Venda Nova, Neves e Justinópolis. Reivindicamos a conclusão do Pronto-
Socorro de Venda Nova, mas defendemos a doação do CARDIOMINAS para
a Santa Casa, de acordo com o espírito do projeto que aqui está, cujo art. V,
II, diz que a Santa Casa vai reservar 60% de seu atendimento hospitalar ao
SUS, do qual somos ardorosos defensores, O CARDIOMINAS, doado à
Santa Casa, também estaria apto a reservar 15% de suas vagas para o
atendimento dos beneficiários do IPSEMG. Espero que a Santa Casa de
Misericórdia possa, daqui a 5 anos, concretizada a doação do imóvel, dizer
que vai destinar 60% de seu antedimento aos pacientes do SUS e 15% aos
pacientes da Previdência, conforme se comprometeu no documento da lei de
doação, Que a Santa Casa não venha dizer: agora, vamos fechar as portas
do Hospital Emídio Germano, o seu hospital central, para o SUS e para o
IPSEMG, e atenderemos os outros pacientes nos demais hospitais. Espero
que esse espírito não esteja embutido no projeto, pois temos que ser
crédulos em certas instituições - e queremos crer na Santa Casa, de acordo
com o que foi falado nesta fase de debates. A Santa Casa de Belo Horizonte
e todas as outras disseminadas pelo interior do Brasil são hospitais que
realmente se dedicam a prestar atendimento àquela figura deplorável,
deplorável no sentido da palavra, o indigente. Felizmente, isso acabou com o
advento da Constituição Federal de 1988, que reconheceu o direito universal
à saúde: "Saúde é um direito de todos e um dever do Estado'. Assim,
passou-se a dar a todo cidadão o direito de acesso ao sistema único de
saúde do País, sem a necessidade de que ele fosse atendido pelas Santas
Casas de Misericórdia, como antes. Essa foi uma grande evolução, e, por
isso mesmo, combatemos aquela ganância dos planos de saúde privados.
Não estou incluindo, neste momento, os planos de saúde da Santa Casa,
mas os planos de saúde privados comprometidos com o grande capital, que,
além de explorar a educação, hoje adentram no mercado da saúde,
procurando dar ainda um passo maior: criar, nessa área, a figura da
indenização, o processo contra o médico, contra os hospitais, etc. Assim,
procuram criar aquela figura horrorosa dos Estados Unidos da América, onde
não existe mais relação de segurança entre médico e paciente, pois, na
verdade, há todo um jogo em que se presta saúde de um lado, enquanto, do
outro lado, há uma legião de exploradores e interessados no recebimento de
seguros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
? Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a ta Fase
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da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, tendo em vista o afastamento do Deputado Baldonedo

Napoleão do exercício do mandato parlamentar, designa o Deputado
Roberto Amaral para compor o grupo parlamentar que procederá à análise
das proposições que se refiram à estrutura de fiscalização externa do
Estado, em tramitação nesta Casa.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

Os lideres abaixo assinados acordam que seja realizada reunião especial
em homenagem à Faculdade de Direito Mílton Campos, pelos seus 25 anos
de existência.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Mauri Torres, Líder do Bloco da Maioria - Ivair Nogueira, Líder do Bloco

Democrático Trabalhista - Wilson Pires, Líder do Bloco Liberal - Sebastião
Helvécio, Líder do Bloco Social Progressista - Adelmo Carneiro Leão, Líder
da Minoria - Ajalrnar Silva, Líder da Maioria - Marcos Helênio, Líder do PT.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e fixa a data para a realização da

homenagem em 10112197.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricies Ferreira, em que

solicita que o Projeto de Lei n° 1.293197, que disciplina atividades
desenvolvidas em áreas de risco, seja remetido ao exame da comissão
seguinte a que tenha sido distribuído, uma vez que se encontra esgotado o
prazo para sua apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art.
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.	 -

Requerimento do Deputado Dilzon Meio, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 1.286197, de sua autoria, ainda sem parecer
da Comissão de Constituição e Justiça. "Ciente. A Área de Apoio às
Comissões."

r Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

1.400197, do Governador do Estado, que altera as Leis n°s 6.763, de
26112175, e 7.164, de 19112177, e dá outras providências. As Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
perderam prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do art. 211
do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Miguel Martini.
Nos termos do § 30 do art. 168 do Regimento Interno, a Presidência antecipa
o recebimento de emendas para que o relator sobre elas se pronuncie.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.400/97

EMENDA N°1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O item 5.9 da Tabela D. a que se refere o art. 115 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterada pelo art. 1 0 da Lei n° 12.425, de
27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte subitem
5.9.1:

"Tabela D
5.9 -	...........................................
5.9.1 - Remoção de motocicleta 10,00 X'.".
Sala das Reuniões, de outubro de 1997.
Leonidio Bouças
Justificação: A taxa de segurança pública cobrada para o reboque de

motocicletas, conforme o previsto na Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975,
deve ser reduzida, haja vista que o critério adotado acaba por onerar
excessivamente seus proprietários ao passo que enseja uma vantagem
indevida para os donos dos reboques.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres Deputados para que a
nossa emenda seja aprovada.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Em cada município sede de região administrativa instituída pela

Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995, funcionará urna secretaria do
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que procederá à
instauração e á instrução do Processo Tributário Administrativo referente a
débito de valor até R$6.000,00 (seis mil reais) e o remeterá ao Conselho
para julgamento.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A medida que propomos coincide com os propósitos da

administração estadual de modernizar o seu aparato burocrático de maneira
a oferecer um atendimento mais eficaz à população.
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Ao se desconcentrar a atuação do Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais por intermédio de secretarias que irão funcionar nas sedes das
regiões administrativas, beneficia-se o contribuinte habitante do interior do
Estado, que dificilmente pode deslocar-se até a Capital para resolver suas
pendências com o fisco.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O pedido de moratória implica reconhecimento, pelo interessado,

do crédito tributário autuado ou denunciado e desistência formal e definitiva
de sua discussão administrativa, se aceita pela autoridade fazendária e ou
judicial, se devidamente homologada pelo Juiz ou tribunal competente.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:

- O produtor rural deverá, obrigatoriamente, cadastrar-se na
repartição fazendária de seu domicilio, mediante a entrega do formulário
"Declaração do Produtor Rural", devidamente preenchido, nos termos da lei
e do regulamento, ficando dispensado, quando do pedido para a emissão de
guia de produtor rural, de apresentar a documentação de seu cadastramento
na receita estadual, sendo obrigatória a escrituração de seus dados no corpo
da nota fiscal.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Foram recebidas quatro emendas. O Deputado Leonidio

Bouças apresentou a Emenda n° 1; o Deputado Ronaldo Vasconcellos
apresentou a Emenda n° 2, e o Deputado Gilmar Machado apresentou as
Emendas n°s 3 e 4. A Presidência indaga do relator, Deputado Miguel
Martini, se se encontra em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso
do prazo regimental.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, preciso avaliar melhor a
matéria e, portanto, peço o prazo regimental.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai passar para a matéria
seguinte.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.419197, do Governador
do Estado, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária perderam prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Carlos Pimenta emitiu parecer
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pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto às
Comissões de Saúde e de Administração Pública, que deixaram de opinar,
em razão de ter-se esgotado o prazo previsto no art. 208; § 1 0, do Regimento
Interno. A Presidência, nos termos do art. 211 do Regimento Interno, designa
o Deputado Ajalmar Silva para emitir parecer sobre o Substitutivo no 1, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão; sobre as Emendas n°5 1 e 2, do Deputado
Anderson Adauto, e sobre as Emendas n°5 3, 4 e 5, do Deputado Péncles
Ferreira. A Presidência indaga do relator, Deputado Ajairnar Silva, se se
encontra em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental.

O Deputado Ajalmar Silva - Estou em condições de emiti-lo, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.
O Deputado Ajalmar Silva - (- Lê:)

"PARECER SOBRE EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.419197
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n o 1.419197 autoriza
doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e
extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.

A matéria foi examinada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A requerimento do Deputado Wanderley Ávila, a proposição foi incluída em
ordem do dia, nos termos do ai. 223 do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Fundação, integrante de projetos de administrações passadas,

não pôde atingir sua finalidade por motivos diversos.
Objeto de investigação desta Casa por mais de uma vez, o grande hospital

que se pretendia entregar à população mineira tem sido preocupação
constante do Governo e de todos os que se interessam pela melhoria das
condições de saúde da população, devido à paralisação das obras.

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, antiga proprietária, aliás,
dos lotes de terreno desapropriados pelo Governo do Estado, em 1988, para
a construção da CARDIOMINAS, pelos relevantes serviços que vem
prestando aos mineiros não só da Capital, mas de todo o Estado, mostra-se
agora como a entidade mais indicada para assumir a conclusão dos
trabalhos e pôr o hospital em funcionamento.

Extinguindo-se a Fundação e sendo seus bens transferidos à Santa Casa,
o Estado verá resolvida uma questão que se arrasta há vários anos e que
veio gerando, com o passar do tempo, prejuízos ao erário.

Vale salientar a forma como ocorrerá a doação, que cria encargos para a
donatária, garantindo os seguintes pontos, realmente importantes: o
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funcionamento, no prazo de cinco anos, de um centro hospitalar de alto
padrão, e o aumento da oferta de leitos para o SUS e para os servidores
públicos estaduais, mediante convênio com o IPSEMG.

Cremos, entretanto, que o projeto em análise merece algumas alterações
para que se possa concretizar adequadamente a extinção proposta,
evitando-se problemas e pendências futuras. Dessa forma, terá, sem dúvida,
o aplauso da comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.419197 com as

Emendas n°s 3 a 5, apresentadas em Plenário; e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 e das Emendas n°s 1 e 2, apresentados em Plenário?

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto.
- O Deputado Marco Régis profere discurso para discutir a matéria, o qual

será publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Marcos Helênio - Sra. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos
com atenção a intervenção do Deputado Marco Régis, e o assunto precisa
ser muito discutido. Entretanto, verificamos que não há "quorum", razão pela
qual solicitamos o encerramento de plano da reunião.

Encerramento
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra
a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 562 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bilac
Pinto, Amaldo Penna e Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão.
Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trópia assume a Presidência
e, havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Arnaldo Feriria que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, distribui
ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 576195, 939 e 979196,
1.315197 e os Projetos de Resolução n°5 1.207 e 1.208197 e ao Deputado
Bilac Pinto os Projetos de Lei n°s 936196, 1.215, 1.222 e 1.244197. Encerrada
a 12 Parte dos trabalhos, passa-se à 22 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
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aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 576195,
939 e 979196 e 1.315197 e dos Projetos de Resolução n os 1.207 e 1.208197
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, à fase de discussão e
votação de matérias de deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e
votados, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°s 936196, 1.215, 1.222 e 1.244197 (relator:
Deputado Bilac Pinto). 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, 16 de novembro de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - João Leite - Dirnas Rodrigues.

ATA DA 743 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado, Marco Régis e Anderson
Adauto, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Por solicitação do Presidente, o Deputado Gilmar Machado
procede à leitura da seguinte correspondência: abaixo-assinado dos corpos
docente e discente da Escola Estadual Boaventura Abritta, do Distrito de
Cataguarino, no Município de Cataguases, no qual solicitam a eliminação do
inciso 1 do parágrafo único da Resolução n° 8.033, de 3117197, que
estabelece normas de cooperação educacional entre o Estado e os
municípios, em face do prejuízo que acarreta às escolas localizadas na zona
rural e em sede de distrito; Oficio n° 287197, do Sr. Márcio Flávio da Silva
Lopes, Presidente em exercício da Fundação Helena Antipoff, no qual
convida os membros da Comissão a participar do 1 Fórum Regional de
Educação, a realizar-se nos dias 3112197 e 4112197, o qual abordará temas
como a LOB, a reforma do ensino médio e a Lei do Fundo; e solicita ao
Presidente que indique um membro da Comissão para participar, como
debatedor, da reunião do dia 4112197, às 14 horas, cujo tema será "Impacto e
Perspectivas da Lei do Fundo". O Presidente, em face da correspondência,
delibera, no que conceme ao abaixo-assinado, que a Consultoria proceda à
análise da matéria e elabore relatório a ser enviado aos interessados; e, no
tocante à solicitação do Presidente da Fundação Helena Antipoff, indica,
após consultar os membros da Comissão, o Deputado Anderson Adauto.
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Esgotada a matéria destinada à 1 2 Parte da reunião, o Presidente passa à ?
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 Anderson Adauto, em que solicita
que a Comissão promova audiências públicas em Uberaba, para ouvir os
Diretores e representantes dos alunos da Faculdade de Educação de
Uberaba e autoridades municipais acerca da implantação e da manutenção
da referida unidade escolar; e em Conceição das Alagoas, para ouvir os
envolvidos no incidente ocorrido na Câmara Municipal daquela localidade,
em 1519197, que culminou com a exoneração das Diretoras das Escolas
Estaduais Carlos Luz, Deolindo de Freitas e Herculégio Antônio Borges.
Esgotada a matéria destinada à ia Fase da Ordem do Dia, o Presidente
passa à Y Fase, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Na
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n°
1.285197, do Deputado Geraldo Rezende, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Gilmar Machado, que emite parecer pela rejeição da
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A
seguir, em face da ausência do Deputado José Henrique, relator do Projeto
de Lei n° 1.333197, do Deputado Marcos Helênio, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Marco Régis, que emite parecer pela rejeição da
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Presidente passa à 33 Fase, 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, em 2 0 turno, os Projetos de
Lei n

o
s 1.358 e 1.362197 (relator Deputado Gilmar Machado); e, em 1 0 turno,

os Projetos de Lei n
o
s 1.037196 (relator: Deputado Gilmar Machado) e

1.245197 (relator: Deputado Marco Régis). Em seguida, o Presidente, nos
termos da Deliberação da Mesa n° 487, submete a votação o Requerimento
n° 2.382197, do Deputado José Bonifácio, que é aprovado. Finalizando, o
Presidente submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.222197, que é aprovado. O Presidente--suspende os
trabalhos para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata, que, tida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e, em face das determinações regimentais que criarão novas comissões,
encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - Marco Régis - Anderson

Adauto.
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ATA DA 62 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às nove horas do dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
Vascoricellos, Dimas Rodrigues, José Braga, José Henrique e Baldonedo
Napoleão, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir
o Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições
da Comissão. Por solicitação do Presidente, o Deputado José Braga lê a
Moção n° 4197 da Câmara Municipal de Chapada do Norte, que manifesta
repúdio à Mesa Diretora do Senado Federal pela não-inclusão, na pauta do
Plenário, do projeto de lei que acresce à área da SUDENE os municípios do
vale do Jequitinhonha. A seguir, o Presidente faz comunicações. A primeira,
informando que a reunião ordinária marcada para 30110197 não ocorreu em
face da inexistência de quorum', estando presente, na oportunidade, o
Presidente. A segunda, acusando o recebimento de relatório elaborado pelo
consultor Rubem Dado sobre o Seminário Vale em Debate, ocorrido dia
31110197, em Ipatinga, em que se debateu a duplicação da BR-262 e da BR-
361. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da reunião, o Presidente passa12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos à votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Geraldo Nascimento, em que solicita seja
realizada reunião da Comissão em Timóteo, com a finalidade de se debater
o asfaltamento da MG-760, que liga o município à BR-262; e Baldonedo
Napoleão, em que solicita reunião conjunta desta Comissão com as
Comissões de Administração Pública, de Constituição e Justiça, de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e com a Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197. com a
finalidade de se debaterem a Proposta de Emenda â Constituição n° 31197, o
Projeto de Lei Complementar n° 22197 e o Projeto de Lei rf 1.026196. A
seguir, o Presidente concede a palavra ao Deputado José Braga, que
manifesta seu temor sobre os processos de criação e implantação das
previdências municipais, conforme estabelecido na Constituição Federal.
Segue-se amplo debate entre os membros da Comissão. E apresentado e
aprovado requerimento do Deputado José Braga, em que solicita reunião
com convidados para debater a atual situação das previdências municipais.
Após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos passa a Presidência ao Deputado
Dimas Rodrigues e apresenta requerimento, que é aprovado, em que pede
seja solicitado ao Presidente da Assembléia Legislativa a inclusão, nos
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eventos externos de 1998, do Fórum Técnico Previdência Municipal, com a
finalidade de se debater o sistema previdênciário municipal e se
apresentarem propostas legais e administrativas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1997.
José Militão, Presidente - José Henrique - Dimas Rodrigues.

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José MOitão, 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 José MOitão que proceda â 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 ordem do dia, bem como a obter esclarecimentos, entre outros assuntos,
sobre a localização, a legalização e o cadastramento dos vendedores
ambulantes em Belo Horizonte. Passa-se à discussão e à votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto emite parecer
mediante o qual opina pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.114197 no 10
turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência informa aos Deputados e aos demais participantes que serão
ouvidos nesta reunião os Srs. Armando Santos Guimarães, representante do
Sr. Manoel Pereira Bemaudes, 1°-Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas - CDL -; José Eustáquio da Silva, Diretor do Departamento de
Controle Urbano da Regional Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte; Marcos Antônio Landa Souza, José Antônio Machado Pacheco e
Geraldo Magela Andrade Silva, Presidentes da Associação dos Artesãos e
Produtores de Variedades do Estado de Minas Gerais, do Sindicato dos
Artesãos de Minas Gerais e do Sindicato dos Camelôs do Estado de Minas
Gerais, respectivamente; e registra a presença dos Srs. Armando Nunes
Baeta, Presidente da Associação dos Comerciantes do Hipercentro de Belo
Horizonte, e Françoise Bavay. Em seguida, o Deputado Ambrósio Pinto tece
suas considerações iniciais sobre o objetivo da reunião. A Presidência passa
a palavra aos convidados para que façam suas exposições e respondam às
perguntas formuladas pelas Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - João Leite.



1
467 1

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 323 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ja Parte: ? Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase(Grande Expediente): - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 1.527 a 1.529197 - Requerimentos dos Deputados José Militão, Carlos
Pimenta e Dimas Rodrigues - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Amaldo Penna, Arnaldo Canarinho e Roberto Amaral (2) - 2a Parte (Ordem
do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado José Militão;
deferimento - Votação de Requerimentos: Dimas Rodrigues e Carlos
Pimenta; aprovação - Requerimento n o 2.257197; aprovação - Requerimento
no 2.341197; aprovação com a Emenda n° 1 - 2° Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.377197;
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; arquivamento do
projeto - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.400197; votação do
Substitutivo n o i, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a
4; rejeição - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.419197; questão
de ordem; suspensão e reabertura da reunião; votação do Substitutivo n° 1;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto;
questão de ordem; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas n°s
3 a 5; aprovação; votação das Emendas n°5 1 e 2; rejeição - Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei ri0 13.462; rejeição - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23197; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n° 3;
aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 2; rejeição - Votação, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 862196; discurso do Deputado Gilmar Machado;
requerimento do Deputado Arnaldo Penna; aprovação; votação do
Substitutivo n° 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo
no 1; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição
declaração de voto - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 25197; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
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Rezende - Elmo Braz - iva José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeirno
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genara - Antônio Roberto -
Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Eibe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Heiy Tarqüínio - ibrahim Jacob - irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão -
Kemii Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguei Martini - Oiinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aioise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Heivécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente(Deputado Romeu Queiroz) - As 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. 2°-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ta Pane1  Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado ivo José, 2 0- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

23 Fase(Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.527/97

Estabelece proibição quanto à aplicação de tatuagens e adornos na forma
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArL 1 0 - Os estabelecimentos comerciais, os profissionais liberais e

quaisquer pessoas que apliquem tatuagens permamentes em outrem ou que
coloquem adornos, tais como brincos, argolas e alfinetes, que perfurem a
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pele ou membro do como humano, ainda que a título não oneroso, ficam
proibidos de realizar tal procedimento em menores de idade, assim
considerados nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a colocação de
brincos nos lóbulos das orelhas.

Art. 20 - Caberá à Secretaria da Saúde a fiscalização e o estabelecimento
dos meios necessários para a aplicação desta lei.

Art. 30 - O não-cumprimento da exigência desta lei implicará no
fechamento definitivo do estabelecimento, quando for o caso, e na
responsabilização dos agentes pela infringência dos arts. 5°, 17 e 18 da Lei
Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 51 - As despesas resultantes desta lei correrão à conta de dotações
próprias do orçamento-programa do Estado, suplementadas se necessário.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta Casa

propõe salvaguardar a integridade física daqueles que, à luz dos Códigos
Civil e Penal, não respondem por seus atos e são amparados pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.

A aplicação de tatuagens nas mais diversas partes do como, assim como a
colocação de brincos e argolas na barriga, na língua, nas pálpebras e até em
órgãos genitais, a fim de "estar na moda", tem levado grande número de
adolescentes a se sujeitarem a verdadeiras lesões, cujas conseqüências
poderão ser deformações permanentes ou situações que, futuramente, serão
indesejáveis.

Como exemplo, citamos o caso, noticiado recentemente, de uma jovem de
19 anos, que, na Bahia, foi reprovada em um concurso da Aeronáutica por
possuir uma enorme tatuagem na barriga, aplicada quando tinha 15 anos de
idade.

Dessa forma, esta proposição objetiva proibir a aplicação indiscriminada de
tatuagens e adornos em menores de idade, como forma de evitar futuras
deformações de ordem moral, pessoal ou social.

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

PROJETO DE LEI t'4° 1.528197
Dá a denominação de Escola Estadual Afonso Soares de Freitas à Escola

Estadual Mário de Lima, localizada no Município de Augusto de Lima.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Afonso Soares de Freitas a

Escola Estadual Mário de Lima, localizada no Município de Augusto de Lima.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: Afonso Soares de Freitas nasceu na cidade de Papagaios,

hoje Município de Tomás Gonzaga. Em 1937, arrematou em leilão público as
terras da Fazenda Queimado, que deu origem à cidade de Augusto de Lima.

Após comprar essas terras, Afonso Soares de Freitas transferiu-se para
aquela localidade, que adotou como terra natal.

Trabalhou arduamente pela emancipação do distrito que deu origem ao
Município de Augusto de Lima. Intimamente ligado aos problemas municipais
e preocupado em defender os interesses dos munícipes, candidatou-se a
Vereador. Eleito, destacou-se pela firmeza e pela responsabilidade com que
desempenhou seu mandato, sempre em prol dos mais necessitados. Foi
Vereador por diversas legislaturas.

Podemos comprovar seu trabalho em favor do município citando a doação
de terrenos para a construção dos prédios onde funcionam a casa paroquial,
a Sociedade de São Vicente de Paula, o cemitério municipal, a escola
estadual, etc.

O prédio em que funciona a escola estadual a que se pretende dar nova
denominação também foi uma doação de Afonso Soares de Freitas, pois a
unidade de ensino funcionava em um imóvel que fora emprestado ao
Estado.

Homem íntegro, pai de nove filhos, foi exemplo de chefe de família, pois
pautou a sua existência pela dignidade e pelo comprometimento com a terra
que adotou como cidade natal. Faleceu em 1984, em um hospital de Belo
Horizonte, onde viera se tratar. Seu último desejo foi ser transportado para
Augusto de Lima e ser enterrado no mesmo jazigo onde já havia enterrado
dois de seus filhos.

Nada mais justo, portanto, que dar seu nome à escola estadual que
funciona naquela localidade.

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto de lei em tela.

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

PROJETO DE LEI N° 1.529197
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Deficiente Caminhar de
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Santa Luzia, 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 Pró-Deficiente

Caminhar de Santa Luzia, 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: A Associação Pró-Deficiente Caminhar de Santa Luzia,

sociedade civil sem fins lucrativos, vem prestando, desde a sua fundação,
serviços de assistência social aos deficientes necessitados, que hoje chegam
a 580.

Como a eficácia de suas ações subordina-se efetivamente à promoção dos
portadores de deficiência, proporciona-lhes recreação e aprendizado
profissional, permitindo o aproveitamento de suas capacidades laborativas e
a conseqüente interação com a comunidade.

Para reforçar seu objetivo e suprir a falta de trabalho para a classe, a
entidade firmou convênio com o Executivo Municipal visando ao
aproveitamento da mão-de-obra de seus assistidos nas tarefas que tenham
condições de cumprir.

Além de levar avante suas iniciativas com pleno êxito, a Associação
cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão por
que esperamos a anuência dos nobres colegas à concessão do título
declaratório que lhe está sendo outorgado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 185, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Militão, Carlos Pimenta e Dimas Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Amaldo Feriria, Arnaldo Canarinho e Roberto Amaral (2).
? Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2a Parte da reunião, com a ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião ordinária.

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

apresentada pelo Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB - indicação do
Deputado Mauro Lobo para substituir o Deputado Baldonedo Napoleão como
membro efetivo na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e
como membro suplente nas Comissões de Assuntos Municipais e de
Redação (Ciente. Designo. Cópia às Lideranças . A Area de Apoio às
Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão em que solicita

a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.273197, de sua autoria,
tendo em vista a perda de prazo pela Comissão de Administração Pública
para emitir parecer sobre a Emenda n° 1, do Deputado Gilmar Machado. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso VII do art.
232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

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

requerimento do Deputado Dimas Rodrigues em que solicita seja
encaminhado oficio à Superintendência Estadual do INSS, pedindo o envio a
esta Casa da relação dos municípios em situação irregular com o Sistema de
Seguridade Social, bem como do levantamento do saldo devedor de cada
um desses municípios; e requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que
solicita seja enviado ofício ao Superintendente da SUDENE, ao Presidente
da República, ao Vice-Presidente da República, aos Senadores e aos
Deputados Federais mineiros, manifestando a posição contrária da
Assembléia de Minas às medidas do Governo Federal que determinaram um
corte de 50% no FINOR (Oficie-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.257197, da Comissão de Saúde, em
que solicita seja encaminhado pedido de informações ao Secretário da
Saúde acerca da atualização da execução orçamentária da área da saúde,
com a discriminação dos recursos provenientes do Tesouro e das
transferências federais. 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° 2.341197, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública, em que solicitam seja encaminhado pedido de
informações ao Secretário do Trabalho sobre os critérios estabelecidos pela
Secretaria do Trabalho para o cadastramento de entidades declaradas de
utilidade pública. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n o 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, que
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recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovada.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência

passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.377197, do Deputado Hely

Tarqüínio, que altera a Lei n°12.082, de 1311196, e dá outras providências. O
projeto foi incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n°
5.065, de 1990. Encontra-se em poder da Mesa, requerimento do Deputado
Hely Tarqüínio, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.377197. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 244 da Resolução n°5.065, de 1990. Arquive-se o projeto.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.400197, do Governador do
Estado, que altera as Leis n

o
s 6.763, de 26112175, e 7.164, de 19112/77, e dá

outras providências. As Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária perderam prazo para emitir parecer.
A Presidência, nos termos do art. 211 do Regimento Interno, designou como
relator da matéria o Deputado Miguel Martini. Nos termos do § 3° do art. 188
do Regimento Interno, a Presidência antecipou o recebimento das emendas
para que o relator sobre elas se pronunciasse. Foram recebidas quatro
emendas, O Deputado Leonídio Bouças apresentou a Emenda n° 1, o
Deputado Ronaldo Vasconcellos apresentou a Emenda n° 2, e o Deputado
Gilmar Machado apresentou as Emendas n

o
s 3 e 4. O relator opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela
rejeição das Emendas n°5 1 a 4. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 4, que receberam

parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.400197 na forma do Substitutivo n° 1. A-Comissão de
Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.41 9/97, do Governador do
Estado, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. Designado relator em Plenário, o Deputado
Carlos Pimenta emitiu parecer pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto às Comissões de Saúde e de Administração
Pública, que deixaram de opinar, em razão de ter-se esgotado o prazo
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previsto no art. 208, § 1 0 , do Regimento Interno. A Presidência, nos termos
do art. 211 do Regimento Interno, designou como relator o Deputado Ajalmar
Silva para emitir parecer sobre o Substitutivo n o 1, de autoria do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, sobre as Emendas n

o
s 1 e 2, do Deputado Anderson

Adauto e sobre as Emendas n
o
s 3, 4 e 5, do Deputado Péricles Ferreira. O

relator opinou pela rejeição do Substitutivo n° 1 e das Emendas nos 1 e 2 e
pela aprovação das Emendas n°53, 4 e 5.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, diante dessa matéria

importante estamos fazendo alguns ajustes para a votação e, para tanto,
solicitamos a suspensão, por 5 minutos, da reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental . A Presidência, em atenção á questão de

ordem suscitada pelo Deputado Gilmar Machado, suspende a reunião por 5
minutos. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço a verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação pelo painel. Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares.
(- Pausa.) A Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram
sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 14 Deputados; votaram "não" 24

Deputados. Com a presença do Presidente, fica configurado o "quorum" de
39 Deputados presentes. Está, portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo
n°1.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Ouvia - Meu voto foi computado errado; o meu voto é

"não", Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a declaração de voto da Deputada Maria

Olívia, a Presidência retifica o resultado da verificação de votação. Votaram
"sim" 13 Deputados; votaram 'não" 25 Deputados. Com  a presença do
Presidente, fica configurado o "quorum" de 39 Deputados presentes. Está,
portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo n01.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - E evidente que, no caso do processo pelo

painel, o que consta é o que foi apurado: 38.
0 Sr. Presidente - São 38 votos, mas, com a presença do Presidente, fica
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configurado o "quorum" de 39 Deputados presentes, número suficiente para
a apreciação da matéria.

Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Gilmar Machado - Peço a verificação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação

de votação e solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votaram "não" 6

Deputados, perfazendo o total de 41 votos, estando, portanto, aprovado o
projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas n°5 3 a 5, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2,
que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°1.419197 com as Emendas n°5
3 a 5. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.462,
que estabelece o peso máximo do material escolar a ser transportado por
aluno do pré-escolar e do ensino fundamental e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A
Presidência vai submeter a matéria à votação secreta por meio do painel
eletrônico. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e
os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de 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.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Votaram os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - lbrahim Jacob - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militão - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 39

Deputados. Houve 2 votos em branco, num total de 46 votos. Está rejeitado
o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 23197, do
Governador do Estado, que acrescenta parágrafos ao art. 50 da Lei n° 5.301,
de 16110169. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no i, que apresentou.
As Comissões de Administração Pública, de Defesa Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opinaram por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Defesa Social, que opina pela rejeição das Emendas
n°5 1 e 2 e apresenta a Emenda n°3. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
nominal. Os Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim", e os
que desejarem rejeitá-la responderão "não". A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento interno, o substitutivo ao
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. A
fim de proceder á votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Os Deputados deverão tomar os seus lugares. Em
votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalrnar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Hely Tamüínio - João Batista de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Luiz Femando Faria - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amarai - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wandeiley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trópia.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
ivo José - Anivaldo Coelho - Gilmar Machado - lbrahim Jacob - Marcos

Helênio - Raul Lima Neto.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "não" 6

Deputados, perfazendo o total de 48 votos. Está aprovado o Substitutivo n°
1, salvo emendas. Em votação, a Emenda n° 3, que recebeu parecer pela
aprovação. A Presidência vai submeter a matéria à votação nominal por
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meio do painel eletrônico.
- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
- Votaram 'sim" os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo
Canarinho - Amaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wandeiley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
Ivo José - Gilmar Machado - lbrahim Jacob - Marcos Helênio.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "não" 4

Deputados, perfazendo o total de 46 votos. Está aprovada a Emenda n° 3.
Em votação, as Emendas n

u
s 1 e 2, que receberam parecer pela rejeição. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e
eletrônico. Solicito aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
-Votaram "sim" os seguintes Deputados:
Alvaro Antônio - Antônio Roberto - Jorge Eduardo de Oliveira - José Militão

- Marcos Helênio - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Toninho Zeitune -
Wilson Pires.

- Votaram "não" os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Ivo José - Dilzon Meio - Maria OUvia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna - Bené Guedes
- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob -
João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria - Mauri Torres - Miguel Martini -
Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados; votaram "não" 41
Deputados; totalizando 50 Deputados. Estão rejeitadas as emendas. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 23197 na
forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 3. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei no 862196, do Deputado Miguel

Martini, que altera a Lei n.° 6.763, de 26112175, e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. No decorrer da discussão, o
Deputado Péricles Ferreira apresentou o Substitutivo n° 2, e o Deputado
José Bonifácio apresentou as Emendas n°5 1 e 2. Nos termos do § 40 do art.
189 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter o substitutivo e as
emendas à votação, independentemente de parecer. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, a Bancada do PT vai estar votando esse
substitutivo, mas gostaríamos de deixar aqui registrado que apresentamos
duas emendas, uma delas foi acolhida, e a outra não. Queremos ressaltar
que já não podemos continuar votando modificações de alíquotas de ICMS,
concedendo algumas isenções fiscais neste momento de crise por que passa
o País. Entendemos que o Estado de Minas e esta Casa têm a
responsabilidade, neste momento, de ajudar a resolver os problemas, e essa
concessão de isenções, ao contrário, vem diminuindo a receita do Estado e
nos trazendo problemas.

Assim, gostaríamos de registrar que fizemos algumas emendas para tentar
aperfeiçoar e ajustar esse projeto, que veio antes do pacote do Governo
Federal. Aliás, o Projeto n° 862196, do Deputado Miguel Martini, recebeu
urna parcela do Projeto n° 1.400, que já votamos aqui em primeiro lugar.

E esse o registro que queremos fazer. Infelizmente, o Governo, hoje, tem
jogado toda a carga de problemas nas costas da população e, em especial,
do funcionalismo público, e, assim, continua concedendo isenções. Foram
apresentadas antes duas propostas- uma, do Deputado Alencar da Silveira
Júnior-, as quais foram rejeitadas. E por isso que estaremos votando.

Foi para fazer esse registro e essa observação que pedimos o
encaminhamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Arnaldo Penna em que solicita preferência para a
votação do Substitutivo n° 2. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o
requerimento. Em votação, o Substitutivo n° 2, sem parecer, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado o Substitutivo n° 2. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a Emenda
n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 tumo, o Projeto de Lei n o 862196 na
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forma do Substitutivo n° 2, ficando prejudicados o Substitutivo n o 1 e o
projeto original. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Miguel Martini- Gostaria apenas de ressaltar que, apesar de

respeitar a opinião do Deputado Gilmar Machado, neste momento, as
empresas, os comerciantes e as indústrias não suportam mais essa carga
tão pesada de impostos. As empresas estão na iminência de falir. O próprio
Governo está enviando para cá o "Microgerais", que, acreditamos, irá ajudar
bastante as pequenas empresas e as microempresas. Neste momento, ao
contrário do que se imagina, a redução de impostos não representa perda;
permitirá, sim, que as empresas continuem funcionando, desenvolvendo-se
e crescendo. Isso certamente fará crescer a receita. Essa é a expectativa, e
é por isso que estamos fazendo dessa maneira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 25197, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, não existe

"quorum" para a votação desse projeto. Existe para a continuação dos
trabalhos, mas para a votação do projeto não. Solicito o encerramento, de
plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria da pauta, a
Presidência vai solicitar a chamada para a recomposição de "quorum". Com
a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Portanto, não

há "quorum" para a votação nem para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia
20, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Ás nove horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Ivair Nogueira e Durval Ângelo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente procede à
leitura da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Cícero Gomes da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando cópia de
requerimento em que solicita se tomem providências em relação ao
cumprimento da legislação que beneficia os anistiados políticos; do Sr. Lúcio
Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando, em
atenção a requerimento desta Comissão, resposta do Juiz de Direito de
Abre-Campo sobre o desaforamento do processo sobre o crime do qual foi
vítima o Sr. Ivan Chaves Teixeira; do Sr. Ademir Andrade, Senador,
solicitando que se adotem medidas reparadoras em relação à prisão de
sindicalistas participantes da greve nacional dos transportes, no dia 25/7197;
do Sr. Edivaldo da Consolação Silva, encaminhando cópia de denúncia
contra a Juíza de Rio Piracicaba, Dra. Maria Luíza Andrade Rangel Pires. Na
seqüência, o Deputado João Leite distribui os Requerimentos n°s 2.370,
2.372, 2.374, 2.375, 2.376 e 2.384197 ao Deputado Ivair Nogueira. Encerrada
a 1a Parte da reunião, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira emite parecer pela
aprovação dos Requerimentos n°5 2.372, 2.374, 2.375, 2.376, 2.384 e
2.370197, este com a Emenda n° 1. Colocadas em votação, cada uma por
sua vez, são aprovadas as proposições. A seguir, o Presidente suspende a
reunião por alguns instantes para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM

INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO
RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE

FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS E
AO MESMO TEMPO APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM

AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS

As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de novembro de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Baldonedo Napoleão e Wilson Pires, membros da
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Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
lbrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Baldonedo Napoleão que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da Comissão. O
Deputado Wilson Pires, com a palavra, apresenta requerimento solicitando
seja prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão por 30 dias.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A Presidência informa
que se encontram em poder da Mesa requerimentos do Deputado Anderson
Adauto, em que solicita sejam convidados a participar da reunião da
Comissão em 12/11197, às 115h30min, o Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal e um representante da Procuradoria-Geral do Estado,
para que prestem esclarecimentos a respeito do tema em estudo. Colocados
em votação, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1997.
lbrahim Jacob, Presidente - Wilson Pires - Antônio Andrade.
ATA DA 84° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia seis de novembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Hannas, Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta, membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Antônio
Roberto. Na ausência do Presidente, o Deputado Jorge Hannas assume os
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Antônio Roberto que proceda â leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da
correspondência, e este lê ofícios do Instituto Mineiro de Agropecuária, da
Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital da Baleia. Prosseguindo, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposição da Comissão. O
Deputado Wilson Pires procede à leitura de requerimento do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, em que solicita sejam enviados ofícios ao Ministério da
Justiça, ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, à Procuradoria-
Geral da República e ao Ministério da Seguridade Social, solicitando
instauração do processo de investigação das denúncias feitas pela ex-
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN- sobre
irregularidades ocorridas naquele órgão e a consequente punição dos
responsáveis. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o
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Presidente passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados, no 20 turno, os Projetos de Lei rI°S 1.280, 1.311, 1.330,
1.348197 (relator:Deputado Carlos Pimenta); 1.288, 1.298, 1.307, 1.345,
1.283, 1.304 e 1.344197, os três últimos na forma do vencido no 1 0 turno
(relator: Deputado Wilson Pires); 1.308, 1.313 e 1.323197, o último na forma
do vencido no 10 turno (relator Deputado Adelmo Carneiro Leão). Ao chegar
o Deputado Carlos Pimenta, o Deputado Jorge Hannas passa-lhe a direção
dos trabalhos. Ato contínuo, o Deputado Jorge Hannas procede à leitura de
seus pareceres sobre os Projetos de Lei n o

s 1.331 e 1.347197. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, no 1 0 turno, os Projetos de Lei nos
1.232, 1.318, 1.411197 (relator Deputado Wilson Pires); 1.310 e 1.327197,
ambos com emendas que receberam o n 0 1 (relator: Deputado Jorge
Hannas); 1.319, 1.375, 1.404, 1.413 e 1.382197,este com a Emenda n° 1
(relator Deputado Carlos Pimenta). Quanto ao Projeto de Lei n° 1.343197, o
relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicita seja convertido em
diligência ao autor. A Presidência defere o pedido. Prosseguindo, o
Presidente distribui o Requerimento n° 2.379197 ao Deputado Wilson Pires.
Submetida a votação, é esta matéria aprovada. O Presidente passa à
discussão e à votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n

o
s 936196. 1.244 e 1.215197, os quais são aprovados. A Presidência

comunica que a reunião se destina a ouvir o Sr.Luiz Gonzaga Morando
Queiroz, Vice-Presidente do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS-GAPA-,
para a divulgação do trabalho da instituição. O Presidente passa a palavra
ao Deputado Jorge Hannas, autor do requerimento que motivou o convite. O
convidado faz a divulgação de seu trabalho. Fazem uso da palavra todos os
Deputados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Neste
ínterim, o Deputado Carlos Pimenta informa a existência da Lei n° 12.296 de
1996, de sua autoria, que institui a campanha estadual de prevenção à AIOS
e dá outras providências. Tendo em vista que um dos artigos da referida lei
estabelece o dia 1 0 de dezembro como o dia da prevenção da AIDS, ele
propõe uma reunião nesta data. Ato continuo, o Deputado Carlos Pimenta
passa a Presidência ao Deputado Jorge Hannas, para formular o seu
requerimento, em que solicita que esta Comissão se reúna
extraordinariamente no dia 1 0112197, segunda-feira, para comemorar a data
com a presença de representantes das Secretarias Estadual e Municipal de
Saúde; do Trabalho e Ação Social, bem como de organizações não
governamentais ligadas ao tema. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Canos Pimenta reassume a Presidência e, cumprida
a finalidade da reunião, suspende os trabalhos para a elaboração da ata
Reaberta a reunião, a Presidência solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
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Leão que proceda à leitura da ata que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Encerram-se os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - Carlos Pimenta -Wilson Pires - Antônio

Roberto.
ATA DA 1 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N°13.483

Às dezesseis horas do dia doze de novembro de mil novecentos e noventa
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela,
Olinto Godinho e Álvaro Antônio (substituindo este ao Deputado lbrahim
.Jacob, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente aad hoc", Deputado
Ailton Vilela, declara aberta a reunião e esclarece que ela se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Alvaro Antônio para atuar como escrutinador. Feita a apuração, o Deputado
Alvaro Antônio anuncia o resultado e proclama eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Aílton Vilela e Olinto Godinho,
ambos com três votos . A seguir, o Deputado AlIton Vilela empossa o Vice-
Presidente, Deputado Olinto Godinho, que, por sua vez, empossa o
Deputado Aílton Vilela no cargo de Presidente da Comissão. O Deputado
Ailton Vilela assume a Presidência, agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria o Deputado Ambrósio Pinto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
comunica que a próxima reunião será convocada por meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997,
Jorge Hannas, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto.

ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As onze horas do dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Ivair Nogueira, Gilmar Machado e João Leite (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB), 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 Gilmar Machado que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Ivair Nogueira solicita que seja
dispensada a leitura. A Presidência defere o pedido, considera a ata
aprovada -e solicita aos Deputados que a subscrevam. Passa-se à fase de
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discussão e votação de pareceres sobre projetos sujeitos 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 1.299197 com a Emenda n° 1 e 1.392 a
1.394 e 1.396 a 1.398197, este na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Ivair Nogueira); e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.240197 (relator:
Deputado Gilmar Machado). Tiveram sua discussão e votação adiadas os
Projetos de Lei n°s 1.325197, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ivair Nogueira; 1.386 e 1.449197 (relator: Deputado João Leite) e
1.403197 (relator. Deputado Gilmar Machado), em virtude de solicitação de
prazo pelos relatores deferida pela Presidência. Os Projetos de Lei n°s 1.423
e 1.424197 foram retirados de pauta em virtude da aprovação de
requerimentos do Deputado Gilmar Machado. Passa-se à fase de discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.249, 1.402, 1.458, 1.463 e 1.466197 (relator
redistribuídos ao Deputado João Leite); 1 .372/97, com a Emenda n° 1; 1.445,
1.446, 1.448 e 1.476197 (relator: Deputado Ivair Nogueira); e 1.406, 1.429,
1.437, 1451 e 1.457197 (relator. Deputado Gilmar Machado). Nos termos do
art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto
de Lei n° 1.240197 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado - Amaldo Penna - Sebastião

Costa.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N°13.482	 -

Às quinze horas e quinze minutos do dia treze de novembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de Oliveira e Elbe Brandão,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad floc", Deputado Jorge Hannas, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
extraordinária da Comissão. A seguir, informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
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convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como escrutinadora. Apurados
os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Jorge Hannas e Jorge Eduardo de Oliveira, ambos com três
votos. O Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Hannas, empossa no cargo de
Vice-Presidente o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que, por sua vez,
empossa no cargo de Presidente o Deputado Jorge Hannas. A Presidência
designa como relator da matéria o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - José Militão - Jorge Eduardo de Oliveira.

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

N°13.462
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuições que lhe confere o art. 90,

VIII, c/c o mi. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição
de Lei n° 13.482, que assegura ao consumidor o pleno atendimento nos
serviços médico-hospitalares prestados pelas empresas que especifica.

Por meio da Mensagem n° 226197, encaminha S. Exa. à apreciação desta
Casa as razões do veto incidente sobre a totalidade da proposição.

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b', do Regimento
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
A proposição de lei alvo do veto sob comento estabelece que as empresas

de seguro-saúde e de medicina de grupo, as cooperativas de trabalho
médico e as empresas que atuem sob a forma de prestação direta ou de
intermediação de serviço médico-hospitalar no Estado ficam obrigadas a
garantir ao consumidor o atendimento em qualquer das enfermidades
relacionadas na Classificação Internacional de Doenças - CID - da
Organização Mundial de Saúde - OMS.

Na mensagem, o Chefe do Executivo alega razões de ordem constitucional
para opor veto total à Proposição de Lei n° 13.482.

Afirma o Governador que a proposta viola o art. 22 da Constituição da
República, referente às matérias de competência legislativa privativa da
União. A proposição de lei objeto do veto em comento trata de relações de
natureza contratual entre as empresas prestadoras de serviço médico e o
consumidor, deduzindo-se, pois, que a matéria nela referida se encontra
disciplinada no Código Civil.
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Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o segmento do setor privado

de saúde que atua por meio de seguros ou planos de saúde se subdivide em
vários ramos, regidos e estruturados de formas diversas. Entre eles, temos o
seguro-saúde, a medicina de grupo e as cooperativas médicas.

Em se tratando do seguro-saúde, a ampliação de cobertura se encontra
regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -,
conforme as definições do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP -

órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, contidas na Resolução n° 31, de
22112194. Essa resolução garante ao segurado o direito à livre escolha de
médicos e hospitais e obriga as seguradoras a oferecer uma modalidade
opcional de seguro, na qual estão vedadas as restrições de cobertura,
ressalvadas algumas exceções, como: doenças e lesões preexistentes à
assinatura do contrato; tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais;
cirurgias plásticas não restauradoras e não decorrentes de acidente pessoal;
tratamento de doenças mentais; quaisquer conseqüências da ingestão de
bebida alcoólica ou do uso de drogas psicoativas; tratamentos de
rejuvenescimento e emagrecimento; tratamento odontológico de qualquer
natureza; atendimento em casos de calamidade pública, guerras, comoções
internas e epidemias, quando declaradas pela autoridade competente.

A referida resolução estabelece, em seu art. 7 0: «E livre a oferta de seguro
de assistência médica e hospitalar com cobertura menos abrangente que as
previstas no art. 40, na forma do art. 1.460 do Código Civil, sendo vedada a
utilização do termo Garantia Universal".

Diferentemente do seguro-saúde, que é controlado pela SUSEP, as demais
modalidades de medicina supletiva, incluindo-se a medicina de grupo e as
cooperativas médicas, não se vinculam a nenhum órgão fiscalizador,
estando até o momento sem regulamentação por parte do Estado ou da
União.

Por outro lado, observamos que a Constituição Federal de 1988
recepcionou a legislação infraconstitucional anterior e deliberou
expressamente que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada (art.
199), devendo ser prestada de forma complementar ao sistema público (art.
199, § 1 0). Apesar de constituírem dever do Estado (art. 196), as atividades
de promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos podem ser
exercidas por pessoa jurídica de direito privado (art. 170, parágrafo único).

A permissão constitucional para a contratação privada implica a submissão
dos contratos às normas infraconstitucionais. E o que preceitua o art. 197 da
Constituição da República: "São de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por Pessoa física ou iuridica
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de direito privado". (Grifos nossos.)

Se, por um lado, há omissão do Estado na regulamentação dos contratos
de seguro-saúde e de assistência médica privada, as normas do Código de
Defesa do Consumidor são suficientes para preencher esse vazio jurídico.

Segundo o art. 54 desse código, a relação que se estabelece entre o
segurador e o segurado é de consumo. Ele dispõe, ainda, em seu art. 30, §
2°: "Serviço é qualquer atividade fornecedora no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securítária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista".

A relação entre as partes se estabelece sob a forma de contrato de adesão.
Esse contrato reúne fornecedor e consumidor sob regras jurídicas francas e
favoráveis ao consumidor (art. 40, 1, do referido código). A opção em
beneficio do consumidor foi assegurada pelo art. 4 0 , III, que submete todo o
sistema à harmonia dos interesses envolvidos no contrato (art. 170, IV e V,
da Constituição Federal).

Deve-se considerar que a Carta Política estabelece, no inciso VIII do art.
21, a competência exclusiva da União para fiscalizar as operações relativas
a previdência privada e, no art. 22, a competência legislativa em matéria de
direito civil.

Deve-se considerar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu os
efeitos de lei paulista semelhante à proposição de lei vetada, sob o
argumento de que foram infringidos os arts. 5 0 , XXXVI e LIV; 153, V; 170, 1 e
IV; 192, 196 e 197 da Constituição da República.

Considerando, finalmente, que já se encontra em tramitação no Congresso
Nacional proposta de lei que disciplina os contratos de seguro-saúde e
previdência privada, somos pela manutenção do veto à Proposição de Lei n°
13.482-

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 13.482.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, telator - José

Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.099197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Dr. Carlos Dayrell França ao
Centro de Saúde de Elói Mendes, no Município de Elói Mendes.

Publicado em 1 013197, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/to art. 103, V, "a", do
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Regimento Interno.

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissão passa
agora à análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame dá a denominação de Or. Carlos Dayrell França

ao Centro de Saúde de EIói Mendes, no Município de Elói Mendes.
A iniciativa encontra fundamento no que preceitua o art. 61, XIV, da

Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta Casa legislar,
com a sanção do Governador, sobre bens de domínio público. Além disso,
está em consonância com o disposto na Lei n° 5.378, de 3112179, que
estabelece normas para a denominação de estabelecimento, instituição e
próprio público.

Já que, segundo informa a Secretaria da Saúde, o referido centro de saúde
não possui denominação oficial, inexiste impedimento à tramitação do
projeto, que se encontra, ademais, de acordo com a legislação pertinente.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.099197 como apresentamos originalmente.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Amaldo Feriria -

Gilmar Machado.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.290/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado José Militão, tem como objetivo dar
nova redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 2811194.

Publicada em 4/7/97, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em 2419197, emitiu parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n° 1,
que apresentou.

Atendendo ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em discussão procura regularizar, à luz do texto

constitucional vigente, a situação das pensões pagas pela caixa beneficente
da extinta Guarda Civil, transferindo-as para a responsabilidade do Estado.
Por outro lado, faz justiça aos beneficiários da norma, quando impõe que tais
benefícios não serão inferiores à remuneração do servidor na época de seu
falecimento.

Cumpre destacar que a medida em questão tem sido objeto de demandas
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judiciais em casos semelhantes, tendo o Poder Judiciário se manifestado
favoravelmente aos beneficiários de pensões que pleitearam equiparações
similares às que ora são propostas.

Ressalte-se, ainda, que os benefícios recebidos por viúvas de ex-guardas-
civis são ínfimos, e sua média não ultrapassa R$200,00 (duzentos reais) por
mês, o que demanda a pronta intervenção desta Casa para uma rápida
solução da pendência

A proposição está, ainda, em perfeita sintonia com o ar!. 36, § 50, da
Constituição do Estado, que assegurou aos beneficiários de pensões
decorrentes da morte de servidores públicos estaduais o mesmo tratamento
dispensado àqueles da ativa.

Nos dias atuais, não mais faz sentido a regra do ar!. 23 do Decreto n°
7.833, de 1964, que previa que a pensão, nesses casos, seria
correspondente à metade do vencimento ou salário do servidor à época do
seu falecimento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 tumo, do Projeto

de Lei n° 1.290197 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helénio, relator - Ajalmar Silva -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.325/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, tem como
objetivo instituir regras acerca da fiscalização e do controle do tráfego de
veículos e combinação de veículos transportadores de carga acima de 20t
nas rodovias estaduais.

Publicada em 1518197, foi a proposição preliminarmente distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o ar!. 195, dc o ar!. 103,
V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo trata da segurança no trânsito, especialmente no que

diz respeito ao transporte de cargas por veículos e combinação de veículos
nas rodovias estaduais.

Se até então o Poder Judiciário vinha reconhecendo a legitimidade dos
entes federados para legislar sobre assuntos dessa natureza, há hoje um
empecilho intransponível para tal.

0 novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 9.503, de 2319197)
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exauriu a matéria, bem como definiu de forma objetiva a competência
relativa ao seu disciplinamento. Da interpretação de seus arts. 97 e seguintes
emerge a certeza de que foi atribuída ao CONTRAN a competência para
estabelecer as normas em relação ao tráfego de veículos e combinações de
veículos transportadores.

Especificamente em relação ao conteúdo do projeto em questão, diz o art.
97 da norma referida:

"Art. 97 - As características dos veículos, suas especificações básicas,
configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e
circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas
aplicações".

Com efeito, a partir da edição da mencionada lei federal, ficou encerrada a
polêmica sobre a competência dos entes federados para dispor sobre
assuntos dessa natureza, uma vez que, de forma exaustiva, o novo código
regulamentou toda a matéria que diz respeito ao trânsito.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.325197.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Amaldo Feriria -

Gilmar Machado - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.386/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Amaldo Penna, o Projeto de Lei n° 1.386197 tem o
objetivo de assegurar aos portadores de deficiência locomotora matrícula na
escola pública estadual mais próxima de sua residência.

Publicada em 1919197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva assegurar matrícula para o portador de

deficiência Iocomotora na escola pública estadual mais próxima de sua
residência, independentemente de haver vaga.

A competência para legislar sobre a matéria é concorrente, cabendo tanto
à União quanto aos Estados e ao Distrito Federal editar normas sobre a
proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24,
XIV, da Constituição Federal).

A Constituição mineira, ao dispor a respeito da matéria, estabelece que o
poder público deverá oferecer atendimento educacional especializado ao
portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino,
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garantindo-lhe recursos humanos capacitados, material e equipamentos
adequados além de vaga em escota próxima à sua residência (art. 198, III).

Como se vê, a proposição reproduz o do comando da Constituição do
Estado no tocante à matrícula de deficiente em escota pública próxima de
sua residência. Todavia, ao reproduzi-lo, restringe esse mesmo direito,
conferindo-o apenas aos portadores de deficiência locomotora, excluindo os
demais deficientes.

Ressaltamos, ainda, que a matrícula pressupõe a vaga, não sendo possível
efetuar-se independentemente desta. Quanto à apresentação de
comprovante de residência no momento da solicitação da matrícula, cumpre-
nos esclarecer que se trata de norma geral em qualquer estabelecimento de
ensino.

Portanto, em que pese à nobre motivação do projeto, este não produz os
efeitos desejados.

Conclusão
Desse modo concluímos pela antijuridicidade, pela i nconstitucional idade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.386197.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.424197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em exame objetiva
determinar o pagamento de indenização a vitima de tortura praticada nas
dependências do extinto DOPS.

Publicada em 2/10197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
ser submetida a exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do ali. 195, c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise estabelece a obrigatoriedade do pagamento de

indenização a vitima de tortura praticada nas dependências do extinto
DOPS, fixando o seu valor entre R$5.000,00 e R$30.000,00, de acordo com
a gravidade das lesões.

Dispõe o projeto que o pagamento será efetuado quando requerido pela
própria vítima no prazo máximo de 60 dias contados de sua aprovação pelo
Conselho Estadual de Direitos Humanos, possibilitada a acumulação
indenizatória se a indenização for também concedida pela União.

No que tange à alocação de recursos, o § 1 0 do ali. 20 do projeto
estabelece que, não havendo disponibilidade financeira para o pagamento da
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indenização, esta será incluída na proposta orçamentária da Secretaria de
Estado da Justiça, para liquidação no exercício fiscal seguinte.

Dispõe, ainda, o projeto sobre a exclusividade do pagamento indenizatório
somente â vítima, vedadas outras formas legais de representação, tais como
pagamento ao procurador, companheiro ou companheira, cônjuge,
ascendentes e descendentes do beneficiário.

Quanto à iniciativa da proposição por parlamentar, não há óbice, porquanto
a matéria não se acha relacionada no inciso III do art. 66 da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a competência privativa do Governador.

Contudo, a nosso ver, três aspectos merecem observação. O primeiro é a
restrição da indenização, ao possibilitar seja paga somente às vítimas
agredidas nas dependências do extinto DOPS. Ao se referir ao DOPS, quis o
autor referir-se às vítimas de torturas durante o regime militar, servindo o
DOPS como o malogrado palco das constantes arbitrariedades. Com efeito,
exclui o projeto, tácita e injustamente, aquelas que foram torturadas em
outras partes do território do Estado.

O segundo aspecto refere-se à representação da vítima, já que são
excluídos o seu procurador, cônjuge, companheiro ou companheira,
ascendentes e descendentes. Tal restrição afigura-se-nos ilegal, pois exclui
até mesmo o curador, em caso de interdição judicial.

Saliente-se, ainda, que o projeto não menciona a indenização ao sucessor
legítimo em caso de morte da vítima em decorrência das torturas.

Por último, observe-se que a proposição apresenta dispositivos
contraditórios sobre a sua data de vigência, conforme se depreende do art.
40, que, por isso, deverá ser suprimido.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.424197 com as Emendas n°s 1, 2 e 3, a
seguir redigidas.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O Estado de Minas Gerais pagará indenização às vítimas de

torturas praticadas por seus agentes, durante o regime militar, obedecidos os
seguintes limites:

- no mínimo R55.000,00 (cinco mil reais) e no máximo R$10.000,00 (dez
mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesões corporais de
qualquer natureza;

II - no mínimo R$10.001,00 (dez mil e um reais) e no máximo R$20.000,00
(vinte mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez
parcial;

111 - na mínimo R$15.001,00 (quinze mil e um reais) e no máximo
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R$20.000,00 (vinte mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado
invalidez permanente;

IV - no mínimo R$30.000.00 (trinta mil reais), no caso de morte da vitima
em decorrência das torturas.

§ 1 0 - A indenização a que se refere este artigo só poderá ser paga se
requerida pela vítima ou seu representante com poderes específicos ou ao
sucessor legal no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data
fixada na regulamentação desta lei.

§ 20 - O pagamento de eventual indenização pela União, fundada em
iguais motivos, não inibe a indenização estabelecida nesta lei.".

EMENDA N°2
Suprima-se o § 20 do art. 20.

EMENDA N°3
Suprima-se o art. 40.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.450/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe objetiva
alterar o art. 20 da Lei n° 11.468, de 1316194, que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município de Ervália.

Publicada em 11110197, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 195, c/co art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a alterar o prazo de 3 anos, adscrito na cláusula

de reversão da Lei no 11.488, de 1316194, para 5 anos, o que possibilitará,
segundo o autor do projeto em análise, o aproveitamento do imóvel doado
pelo Estado ao Município de Ervália.

Quando o Estado efetivou esse negócio jurídico, autorizado pala lei que se
pretende alterar, já havia sido adquirido outro imóvel pela municipalidade
para a construção da unidade escolar de que necessitava.

O bem que fora transferido ao património municipal permaneceu então
ocioso, e, hoje, a administração municipal tem projetos para ele diferentes
daquele que motivou a doação. Nele deverá ser instalada a sede da
Secretaria Municipal de Educação, uma escola para crianças excepcionais e,
ainda, 20 salas para abrigar estabelecimentos públicos municipais e
estaduais que não têm sede própria.

A luz das normas constitucionais, a proposição em tela atende ao disposto
E
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no art. 18 da Carta mineira, que exige a autorização legislativa para que o
Poder Executivo possa estabelecer contratos civis relativos a bens imóveis
do Estado.

Atende ainda ao estatuído pelo art. 17, 1 e seu § 4 0, da Lei Federal n°
8.666, de 2116193, que estabelece a necessidade do interesse público para
se efetivar a transação e a obrigatoriedade de constarem no instrumento de
doação os encargos e o prazo de seu cumprimento.

O interesse público que envolve a operação é evidenciado pelo fato de que
o negócio, se efetivado, possibilitará ao município abrigar serviços públicos
de interesse da população local.

Por outro lado, os entes públicos necessitam estar devidamente
autorizados pela lei para dar a destinação que almejam ao imóvel. Isso é
decorrente do fato de que a doação original foi gravada com encargo, que só
pode ser alterado com a anuência do doador, este devidamente autorizado
pelo parlamento.

Para realizar o que almeja, por sua vez, o município necessita de novo
prazo, uma vez que já expirou o termo inicialmente estabelecido. A mudança
a que aludimos aqui também deverá estar expressa em lei.

Dessa forma, atendendo a matéria às normas vigentes, não encontramos
óbice legal e constitucional à sua tramitação na Casa.

Ainda assim, achamos conveniente apresentar-lhe substitutivo, pois o
projeto considerou apenas que se pretende alterar o prazo de cumprimento
do encargo, e não que será dada nova destinarão para o bem.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.450197 com o Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1
Altera o parágrafo único do art. 1 0 e o art. 20 da Lei n° 11.488, de 13 de

junho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Ervália.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 1 0 e o art. 20 da Lei n°11.488, de 13 de

junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 0 - ...............
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo se destina

à construção da sede da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 5

(cinco) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.".

Art. 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, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.454197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em exame
objetiva alterar o § 1 0 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 15112186, que institui o
Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino e dá outras
providências.

Publicada em 16110197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para
ser submetida a exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do ad. 188, do o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n°9.381, de 1966, que institui o Quadro de Pessoal das Unidades de

Ensino, estabelece no seu art. 19, "in verbis":
"Art. 19 - Na hipótese de excedência de pessoal, o ocupante de cargo do

magistério será remanejado "ex officio M , para outra escola da mesma
localidade, onde haja vaga.

§ 1 0 - Serão remanejados, sucessivamente, os excedentes:
1 - com maior tempo de afastamento das atribuições específicas de seu

cargo;
2- com menor tempo de exercício na escola".
O projeto de lei em análise pretende dar a seguinte redação ao referido §

1°:
"Art. 19 - ...........
§ 1°- .............
- com menor tempo de serviço público estadual;

II - com menor tempo de serviço na escola".
O autor apresenta dois aspectos fundamentais para justificar sua

proposição. O primeiro deles é que, antes de ser funcionário da escola, o
professor é servidor do Estado. Como tal, o tempo de sua admissão no
serviço público deve ser levado em conta. O segundo aspecto refere-se ao
prejuízo causado ao professor em virtude de remanejamentos em caso de
excesso de pessoal, situação em que será sempre o mais recente integrante
da escola. Em vista disso, propõe a alteração da lei mencionada.

A proposição em tela trata de servidores públicos integrantes do quadro de
pessoal do magistério, que se vincula â Secretaria de Estado da Educação.
Com efeito, ao propugnar novos critérios para o remanejamento desses
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servidores, o projeto de lei está, na verdade, disciplinando matéria relativa
ao seu regime jurídico, o qual se constitui de direitos e deveres que
caracterizam a sua vinculação com o poder público.

Buscando na Constituição do Estado as regras pertinentes á competência
para desencadear processo legislativo dessa natureza, verifica-se no
disposto na alínea 'c" do inciso III do art. 66 que é da competência privativa
do Governador do Estado apresentar proposição que trate do regime jurídico
único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica
e fundacional. Assim, qualquer proposição tendente a alterar lei que verse
sobre essa mesma matéria também deverá incluir-se no rol daquelas de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Cumpre acrescentar que a iniciativa reservada das leis que tratam do
regime jurídico dos servidores públicos se revela, enquanto prerrogativa
conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção
específica do principio da separação de Poderes, conforme entendimento
pacifico do Supremo Tribunal Federa?, expressado, por exemplo, na ADIN no
248-RJ.

Todavia, nos termos do art. 70, § 20, da Carta Estadual, a sanção do Chefe
do Poder Executivo poderá sanar o vicio mencionado. Cumpre, nesse ponto,
esclarecer que o Supremo Tribunal Federal entende que a sanção supre o
vício de iniciativa, desde que não haja aumento de despesa (ADINs n°s 248
e 1.070, Representação n° 1.099 e Recurso Extraordinário n° 119.103), o
qual, efetivamente, não ocorre na proposição em pauta.

Sendo assim, em vista da possibilidade de que seja sanado o vício pelo
Governador do Estado, sua ocorrência não constitui obstáculo intransponível
à tramitação do projeto nesta Casa.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.454191.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Penna -

Gilmar Machado.	 -
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.464/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe
objetiva dar nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 12.608, de 1119197. que
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, com sede no
Município de Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22110197, foi a proposição
encaminhada, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
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Interno, a esta Comissão para ser submetida a exame preliminar.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por objetivo alterar a redação do art. 1 0 da Lei

no 12.608, de 1119197, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Ventas Vincit, com sede no Município de Divinópolis.

Segundo informações prestadas pelo autor do projeto de lei ora analisado,
a entidade utiliza os termos "Augusta e Respeitável' em sua denominação.
Ocorre que, para fins de recebimento de auxílio de órgãos estaduais, é
necessário que na lei de declaração de utilidade pública conste o seu nome
completo.

Em atendimento à exigência citada, a instituição alterou o art. 1 0 do seu
estatuto, passando assim a ser denominada Augusta e Respeitável Loja
Maçônica Ventas Vincit. Faz-se necessário, por isso, que o art. 1 0 da referida
lei incorpore tal mudança.

Sob o ponto de vista legal, cumpre-nos dizer que a medida proposta, de
competência deste parlamento, está em conformidade com o nosso
ordenamento jurídico, uma vez que propõe alterar norma jurídica por meio
de outra da mesma hierarquia.

Não há óbice, portanto, à tramitação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.464197 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.243197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Olinto Godinho, proíbe a
implantação de descontos nos vencimentos do servidor público sem seu
prévio conhecimento.

Publicado em 516197, o projeto recebeu parecer favorável da -Comissão de
Constituição e Justiça e parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Administração Pública. Em Plenário, a proposição
recebeu a Emenda n° 1, do Deputado José Militão.

Na votação em 1 0 turno, o projeto foi aprovado na forma original e foram
rejeitados o substitutivo e a emenda apresentados.

Fundamentação
O projeto em exame veda o início de desconto nos vencimentos dos

servidores estaduais, a titulo de ressarcimento ou devolução aos cofres
públicos, sem prévia comunicação no contracheque do mês imediatamente
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anterior, contendo as informações que especifica. Ademais, fixa limite a ser
observado nos descontos mensais decorrentes de pagamento indevido por
parte do poder público, os quais não poderão ultrapassar o montante de 10%
do valor da remuneração do servidor.

Não temos dúvidas de que se trata de medida salutar, de real interesse
para os servidores estaduais. Por meio das comunicações prévias
propugnadas no projeto, os servidores poderão mais facilmente controlar os
valores líquidos efetivamente percebidos e terão tempo hábil para tomar as
providências necessárias para evitar a realização de descontos indevidos em
seus vencimentos.

De outra parte, a limitação da quantia que poderá ser mensalmente
descontada para ressarcimento de pagamento indevido atende a simples
preceito de eqüidade, uma vez que repugna ao elementar senso de justiça
que o servidor sofra transtornos significativos pela inesperada redução de
seus vencimentos em virtude de equivoco da administração pública para
cuja ocorrência absolutamente não contribuiu.

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

1.243197 na forma original.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Amaldo Feriria, relator - Marcos Helênio -

Ajalmar Silva.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.371/97

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em análise, da Comissão de Direitos Humanos, solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, pedindo o envio de informações a esta
Casa sobre o Programa Estadual de Trabalho Educativo, que está sendo
implementado pela Pasta.

Publicada em 24110197, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A faculdade de formulação de pedido de informações a autoridades

estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia decorre da competência
atribuída a esta Casa, em caráter privativo, pela Constituição do Estado, de
controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, consoante afirma o ar!. 62,
XXXI, da Carta Estadual.

Analisada sob o enfoque do mérito, a proposição reveste-se de interesse
público, dado que o referido programa, inspirado na necessidade de
viabilizar o preparo da criança e do adolescente para a vida adulta e para o



W
499

pleno exercício da cidadania, por certo esclarecerá os membros desta Casa
sobre o seu conteúdo, a sua aplicabilidade, as formas de sua execução,
constituindo assim importante subsídio para o acompanhamento da política
de atendimento à criança e ao adolescente implementada pelo Poder
Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°2.371/97

na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.373197

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, atendendo a
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, pede seja encaminhado ofício aos
Secretários da Fazenda e da Segurança Pública solicitando informações
sobre a existência de débito do Estado para com a empresa Alfa França,
fornecedora de alimentação para detentos.

Publicada em 24110197, vem a proposição à Mesa para receber parecer,
nos termos dos arts. 233, XII, e 79, VIII, "e', do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, confere à Assembléia

Legislativa competência privativa para exercer o controle e a fiscalização
dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

No art. 54, § 20, estabelece que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar
a Secretário de Estado pedido escrito de informação e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilidade.

Cumpre-nos mencionar que a iniciativa do requerimento foi motivada por
correspondência da empresa Alta França, fornecedora de alimentação para
detentos sediada no Município de Juiz de Fora, na qual informa ser o Estado
seu devedor há aproximadamente três meses,

Analisando o mérito, entendemos que a proposição caracteriza-se como de
interesse público, tendo em vista que as informações a serem fomecidas por
seu intermédio constituirão subsidio à ação fiscalizadora deste parlamento
em relação aos débitos e aos créditos do Estado.

Sob o aspecto formal, entretanto, é necessária a apresentação de
substitutivo à matéria para que o pedido de informação seja dirigido à
autoridade competente e para situar a empresa reclamante.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no

2.373197 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais requer a V. Exa. seja
encaminhado ofício aos Secretários da Justiça e da Segurança Pública
solicitando informações referentes à existência de débito do Estado para
com a empresa Alfa França, fornecedora de alimentação para detentos
sediada no Município de Juiz de Fora.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.360197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o requerimento em epígrafe objetiva
sejam solicitadas informações ao Comandante-Geral da PMMG a respeito
das taxas de vistoria e segurança cobradas pela Policia Militar e pelo Corpo
de Bombeiros, com a finalidade de subsidiar os trabalhos da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.

Publicada em 24110197, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em tela enquadra-se no domínio da competência privativa da

Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 62, )O(Xl, da Carta Estadual,
que determina:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XX)(l - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.".

A proposição embasa-se, ainda, nos termos do art. 54, § 3 0. da
Constituição do Estado, transcrito a seguir:

"Art. 54- ...........................................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

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

Analisada quanto ao aspecto do mérito, a proposição caracteriza-se como
conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações a serem obtidas
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por seu intermédio permitirão a esta Casa a fiscalização e o controle da
aplicação dos recursos arrecadados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.380/97 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramalho - Ivo José - Maria Olivia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 19111197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Roberto Amaral (2), dando ciência à Casa cio falecimento do

Sr. Lisbino Duarte de Oliveira, ocorrido em 15111197, em Claro dos Poções; e
do Sr. Teófilo Anunciato Meio, ocorrido em 15111197, em Montes Claros. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Arnaldo Canarinho, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Aníbal Lopes Poticarpo, ocorrido em 14111197, em Pequi. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Télio Moreira, ocorrido em 15111197, em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 1997

ATAS

ATA DA 324a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20111197
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 a Fase (Expediente): Ata
- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
no 1.530197 - Requerimentos n°s 2.414 e 2.415197 - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Rezende - Elmo Braz - lvo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Andei-son Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes
- Bilac Pinto -Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandáo- Ermano Batista - 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 Bonifácio - José Braga -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Marco Régis - Maria
José f-Iaueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Paulo Scliettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Roberto Amara[ - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.530197

Cria o Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Programa Estadual de Cidadania no Meio Rural, com

a finalidade de coordenar as ações públicas e privadas destinadas à
melhoria da qualidade de vida da população rural, nas áreas de educação,
saúde, habitação e promoção social no Estado de Minas Gerais.

Ari. 20 - São objetivos específicos do Programa:
- estimular a integração dos agentes que tratam da questão social no

campo;
II - identificar, difundir e promover a troca de experiências bem-sucedidas

desenvolvidas por órgãos e entidades, públicos ou privados, no âmbito dos
municípios, dos Estados e da União;

III - desenvolver pesquisa científica aplicada às questões que envolvam a
educação, a saúde e a habitação no meio rural, notadamente nas áreas de
currículo e regime escolar adaptados, saneamento básico, doenças
endêmicas, efeitos da aplicação de agrotóxicos e condições das moradias,
entre outros;

IV - promover estudos com vistas a possíveis alterações na legislação
sobre as questões sociais no campo;

V - estimular a participação das comunidades rurais e suas organizações
nas decisões e nas iniciativas do Programa.

Art. 30 - O Programa tem como fundamento a parceria entre os Governos
Municipais, Estadual e Federal, a iniciativa privada e as comunidades rurais
e suas organizações.

Parágrafo único - A aplicação de recursos do Governo Estadual no
Programa requer a adesão voluntária dos municípios, da iniciativa privada e
das comunidades rurais às normas operacionais do Programa e à efetivação
de suas contrapartidas.

Art. 40 - Compete à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na
coordenação do Programa:

- promover gestões junto aos órgãos estaduais que atuam nos setores de
educação, saúde e moradia no meio rural, bem como junto aos Governos
Municipais, com vistas à compatibilização das políticas públicas com os
objetivos do Programa;

ti - assegurar o caráter descentralizado de execução, bem como o
estabelecimento de processos participativos na implementação e na
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avaliação do Programa.

Art. 50 - Para operacionalização do Programa, deverão ser criados órgãos
colegiados, nos âmbitos estadual e municipal.

§ 1 0 - A coordenação do Programa nos municípios ficará a cargo da
respectiva Secretaria da Agricultura ou Secretaria competente.

§ 20 - Será assegurada, na composição dos órgãos colegiados
mencionados no "caput" deste artigo, a participação de representantes dos
produtores e dos trabalhadores rurais, do poder público e da iniciativa
privada que atuam nas áreas de educação, saúde, habitação, trabalho,
ciência e tecnologia, meio ambiente, reforma agrária e extensão rural.

§ 30 - O Programa contará com secretarias executivas nos planos estadual
e municipal, encarregadas de operacionalizar as decisões tomadas nos
órgãos colegiados de que trata este artigo.

Art. 6 0 - Integram o Conselho Estadual do Programa:
- o Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será

seu Presidente;
II - 1 (um) representante das Secretarias:
a) do Planejamento e Coordenação Geral;
b) da Educação;
c) da Saúde;
d) da Habitação;
e) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
t) de Ciência e Tecnologia;
g) de Assuntos Municipais;
h) de Esportes.
§ 1 0 - Poderá ainda integrar o Conselho Estadual do Programa 1 (um)

representante das seguintes entidades:
- Fórum dos Secretários Municipais da Agricultura;

II - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -;
III - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FETAEMG -;
IV - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.
§ 20 - Os membros do Conselho Estadual do Programa serão designados

pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, após
indicação dos titulares dos órgãos e das entidades representados.

§ 30 - A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada
serviço público relevante.

§ 40 - As demais normas de organização e funcionamento do Conselho
serão estabelecidas no regulamento desta lei.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.



rs

505
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1997.
Roberto Amaral
Justificação: As políticas de apoio social traçadas pelo poder público,

geralmente, dão prioridade ao meio urbano, e as ações referentes a
educação, saúde e habitação, quando dirigidas ao homem do campo,
acontecem de forma desordenada, não havendo articulação entre os três
setores, que, na verdade, são interdependentes.

O escasso apoio oficial e a desarticulação entre as ações existentes são
considerados os principais impedimentos à garantia de qualidade de vida
para o trabalhador do meio rural, promovendo o êxodo e suas conhecidas
conseqüências. Os grupos temáticos que tratam das cadeias produtivas
agropecuárias concluem, em seus diagnósticos, que a má qualidade da mão-
de-obra e a não-fixação do homem no campo constituem fatores limitantes
ao desenvolvimento de suas atividades.

Essas preocupações mostram-se pertinentes na medida em que a
competição entre os países toma-se mais acirrada com a globalização da
economia, exigindo a cada dia mais qualidade a um custo cada vez menor.

Com base nessas considerações, propõe-se a ação do Estado como
incentivador do desenvolvimento, mediante a criação do Programa Estadual
de Cidadania no Meio Rural, cujo principal objetivo é coordenar as ações
públicas e privadas que envolvem a questão social no campo, bem como
promover a integração dos seus agentes.

Espera-se, com o referido Programa, conseguir maior eficácia nas várias
iniciativas já existentes no Estado, por meio da difusão e da troca de
experiências em ações bem-sucedidas, como as Escolas Família Agrícola,
que adotam pedagogia própria e são gerenciadas pela própria comunidade;
os programas de tecnologia apropriada para construções rurais e
saneamento, utilizando recursos naturais de cada região; os Projetos Vilas
Rurais, do Paraná; o Programa de Mobilização de Comunidades, do Serviço
Voluntário de Ação Social - SERVAS -; o Programa de Saúde da Família e
os consórcios intermunicipais de saúde, de Minas Gerais; o Grupo de
Integração de Risco, do Pará; o Programa Agente Comunitário-de Saúde e o
Projeto Segurança e Saúde do Trabalhador Rural, de São Paulo; o Programa
Comunidade Solidária, entre outros.

A exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF -, para a operacionalização do Programa Estadual de
Cidadania no Meio Rural, deverão ser criados órgãos colegiados, nos níveis
estadual e municipal, sob a coordenação, respectivamente, das Secretarias
de Estado e Municipais de Agricultura.

No âmbito estadual, o Conselho deverá ser presidido pelo Secretário
Adjunto de Agricultura e, nos municípios, pelos Secretários de Agricultura ou
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pelo titular de secretaria ou órgão correspondente.

Farão parte dos colegiados, além de representantes dos produtores e dos
trabalhadores rurais, técnicos dos órgãos públicos, dos níveis estadual e
municipal, que cuidam dos setores de educação, saúde, habitação, esportes,
meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, reforma agrária e extensão
rural.

Além dos colegiados, o Programa contará com secretarias executivas,
encarregadas da operacionalização das decisões tomadas nos conselhos.
Essas secretarias deverão ser contempladas com recursos orçamentários
para a condução de seus trabalhos.

Propõe-se, ainda, como um dos objetivos do Programa, o desenvolvimento
de pesquisas integradas, considerando que os trabalhos científicos existentes
não têm causado o impacto esperado na solução das questões relativas a
habitação e saneamento no meio rural, currículo e regime escolar adequado
a cada região, doenças endêmicas, efeito de aplicação de agrotóxicos, entre
ouras.

E evidente a necessidade de produção de conhecimento científico
integrado voltado para as questões sociais do meio rural, uma vez que as
variáveis conjunturais (terra, migrações, modelos de desenvolvimento,
relações de produção, etc.) estão na base da saúde, das condições de
moradia e da educação da população que vive no campo.

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

REQUERIMENTOS
N°2.414/97, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja enviado ofício

ao Secretário da Fazenda pedindo informações acerca do pagamento das
Antecipações de Receitas Orçamentárias - AROs.

N° 2.415197, do Deputado José Militão, solicitando seja enviado ofício ao
Presidente do BDMG pedindo cópia do contrato firmado entre esse Banco e
a Prefeitura Municipal de Martinho Campos, para utilização de recursos do
Projeto SOMMA, e da documentação referente à liberação desses recursos e
à prestação de contas do município. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimento
Interno, destinar a ? Parte da reunião à solenidade de entrega das Medalhas
da Ordem do Mérito Legislativo. Estão suspensos os nossos trabalhos.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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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 a reunião de debates de amanhã, dia 21, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 125 a REUNIÃO DE DEBATES, EM 21111197
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 3 Fase
(Expediente): Ata - r Fase (Grande Expediente): - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.531197 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Arnaldo Penna e Roberto Amaral - Oradores Inscritos: Discurso
do Deputado Alencar da Silveira Júnior - 2 a Parte: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Ivo José - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -

Ambrósio Pinto - Antônio Roberto - Benê Guedes - Dm15 Pinheiro - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - lbrahim Jacob -
lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Maria Barros - Marco Régis - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 9h115min, 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
ja Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 21 -Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°1.531/97
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Declara de utilidade pública a Comunidade Magnificat - CM -, com sede no

Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Magnificat - CM

-, com sede no Município de Três Corações.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A entidade mencionada é sociedade civil sem fins lucrativos,

que vem, desde sua fundação, em 27111193, desenvolvendo no Município de
Três Corações relevante trabalho sociocultural.

Em cumprimento aos seus objetivos, administra cursos e programas de
natureza cultural, no intuito de levar à comunidade o conhecimento acerca
de obras de arte e valores humanísticos ausentes de suas práticas
cotidianas.

No plano assistencial, mantém um estabelecimento destinado à
recuperação e à posterior reinserção social de dependentes de álcool e
drogas. Trabalha, além disso, em favor da criação de mais escolas e
creches.

Finalmente, é relevante mencionar que a entidade cumpre as exigências
contidas na Lei n° 12.240, de 5/7196, conforme atestam os documentos
apresentados, sendo, pois, merecedora do título de utilidade pública.

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

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Amaldo Penna e Roberto Amaral.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Deputado Ivo José;

Sr. Secretário, Deputado João Leite; Srs. Deputados, companheiros das
galerias, telespectadores da TV do Legislativo, TV essa que, há mais de um
ano e meio, tivemos condição de criar nesta Casa e, através dela, abrir as
portas da Assembléia Legislativa para todo o povo mineiro.

Neste centenário de Belo Horizonte, com o qual estamos todos envolvidos,
de uma ou de outra forma eu sinto que é necessário fazer de público
algumas reflexões, algumas confissões e levar ao conhecimento de todos
uma parte do que tem sido minha vida e minhas ligações com a emissora
dos mineiros, a Rádio Itatiaia e com todo pessoal de lá.
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Muito cedo eu conheci o rádio e passei a me envolver com ele. Afinal, filho

de radialista eu passei logo a me encantar com a profissão, frequentei as
estações e rapidamente me entrosei, entendi que a minha vocação estava
voltada para o rádio e, felizmente hoje, muitos anos depois estou fazendo do
Rádio uma extensão da minha vida pública. Lá e cá buscando contatos
diários com a gente trabalhadora e sofrida da nossa terra, que, afinal é a
grande razão da nossa vida. E, na Rádio ltatiaia eu tenho hoje grandes
amigos e posso, com toda certeza, incluir entre eles os dois jornalistas que
são a razão deste meu pequeno discurso.

Senhor Presidente e senhores Deputados. Por que estou falando isto?
Ninguém nesta Casa ignora o trabalho diutumo dos profissionais da Itatiaia.
A cobertura diária que nós todos recebemos no dia a dia e que nos permite
levar a todos, ainda que resumidamente, a informação do que aqui se faz e
do que é o nosso trabalho. Nesta Assembléia e por toda parte, a ltatiaia está
presente. E agora, quando nos aproximamos do centenário da nossa Beagá,
aí está um trabalho que nós temos o dever de destacar. Nós precisamos
prestar uma homenagem aos profissionais que se preocuparam em um
momento tão oportuno em passar para a história trechos da nossa vida
cotidiana. São passagens pitorescas, tristes, algumas desconhecidas até,
mas todas definitivamente todas elas inseridas na vida da nossa Belo
Horizonte.

A Rádio Itatiaia está lançando um livro que nos fala exatamente disto. Dos
nossos pioneiros, do nosso comércio, da nossa indústria, dos fundadores,
daqueles que se preocuparam com todos os segmentos da nossa vida, seja
na área de educação, da saúde, do esporte, do urbanismo. Do transporte da
preservação da nossa cultura e da nossa arte, da manutenção da nossa
crença e da nossa fé, enfim, da obra de fazer uma cidade gostosa de se
viver, de criar nossos filhos e nossas famílias, este livro - Os Primeiros Cem
Anos - está sendo lançado hoje no plenário da nossa Câmara Municipal de
Belo Horizonte. Solenidade para a qual os senhores todos seguramente
foram convidados, este livro como toda obra séria, é fruto de um trabalho
penoso, que exigiu pesquisa, entrevistas, busca de depoimentos dos que
viveram os fatos, dos que foram responsáveis pela nossa administração de
muitos que nasceram aqui e de outros tantos que para aqui vieram,
certamente que buscando e encontrando uma vida melhor.

Os jornalistas responsáveis por esta edição, evidentemente que sabiam o
que os esperava: trabalho, dedicação, boa vontade e, o que é muito difícil
nos nossos dias: nada buscando em troca, pois este livro se destina a
distribuição gratuita para bibliotecas e escolas, ou seja levar gratuitamente á
criançada uma informação honesta, uma história bem contada e real do que
foram os fatos que nos antecederam.
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Eduardo Costa e Ana Cristina Novato fizeram este livro que a cidade está

recebendo. Uma idéia vitoriosa, feliz que nasceu durante a realização de um
programa na Rádio Itatiaia, que vinha a cada dia repercutindo mais e mais
entre nosso povo. Centenas de manifestações de aplauso e entusiasmo e
uma procura incessante de pessoas que tinham o objetivo de conhecer as
fontes que abasteceram este relato tão importante da nossa história.

Eduardo Costa e Ana Cristina Novato são profissionais da Itatiaia há urna
dezena de anos pelo menos Eduardo Costa que frequenta esta Casa e que
nos ouve, que divulga nosso trabalho é um velho e querido amigo. Figura
extrovertida, permanentemente bem humorado sabe muito bem conjugar
esta parte alegre da vida com seriedade tão necessária ao importante
trabalho que realiza sem dúvida alguma, podemos dizer que Eduardo Costa
faz parte de uma geração importante e que vai deixar uma marca na
imprensa mineira.

Ana Cristina Novato é uma jornalista que atua diariamente como produtora
da Itatiaia. Nós podemos qualificá-la como uma das maiores expressões do
jornalismo moderno. Idéias sempre renovadas e uma busca constante de
atualização. É o que nós chamamos popularmente de uma sferab do nosso
Rádio. È graças ao brilho e o talento de profissionais assim que a ltatiaia
hoje é o que é. Com este trabalho, nós devemos reconhecer, Ana Cristina
inscreveu definitivamente seu nome no nosso jornalismo.

Senhor Presidente, Senhores Deputados. Esta Casa precisa homenagea-
los. A Rádio Itatiaia e particularmente estes dois jornalistas pelo brilhante
trabalho concluído e deixado agora para posteridade. Por isto, Senhor
Presidente, estou solicitando de V.Exa. que faça inscrever nos anais desta
Assembléia Legislativa um voto de congratulações à Rádio Itatiaia e
particularmente a estes dois jornalistas, Eduardo Costa e Ana Cristina
Novato, pelo brilhante trabalho concluído e deixado para posteridade. Mudo
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior que formalize seu requerimento.

2a Parte
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Roberto Amaral - falecimento
do Sr. Gilberto Prates Barbosa "Dedeto Barrigudo', em Montes Claros
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(Ciente. Oficie-se.); e Arnaldo Penna - indicação do Deputado Mauro Lobo
como membro efetivo das Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°5 42, 43 e 45197, e da Comissão
Especial para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos que Criem
Instrumentos Políticos que Garantam ao Mutuário Receber a Casa Própria
Adquirida Através de Financiamentos Feitos Diretamente com as
Construtoras, em substituição ao ex-Deputado Baldonedo Napoleão (Ciente.
Cópia às Lideranças. Designo. A Área de Apoio às Comissões.).

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

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 24, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 32 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Ã

CONSTITUIÇÃO N° 30196
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de outubro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, João Leite, Hely Tarqüinio, Adelmo
Carneiro Leão, Durval Angelo, Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado
Antônio Roberto, por indicação da Liderança do Bloco Democrático
Trabalhista), Roberto Amaral, Paulo Piau e Ambrósio Pinto, membros da
Comissão supracitada. Está presente também a Deputada Maria José
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval
Ângelo 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 ã Constituição n° 30196, do Deputado Cleuber Carneiro e outros, o
qual incluirá manifestação sobre o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1,
apresentados nos termos dos arts. 209 e 210 do Regimento Interno. Informa,
ainda, que foi designado como relator da matéria o Deputado João Leite, a
quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, o
relator emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da proposição
na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 2 e 3, que apresenta, e
pela rejeição da Emenda n° 1 ao vencido no 1 0 tumo, apresentada em
Plenário. O Deputado João Leite apresenta também proposta de projeto de
lei que dá nova redação ao art. 60 da Lei n°7.373, de 3110175. O Presidente
coloca em discussão o parecer. Fazem uso da palavra os Deputados Paulo
Piau, Adelmo Carneiro Leão, Roberto Amaral, HeIy Tarqüinio, Maria José
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Haueisen e Durval Angelo. Registra-se a presença do Deputado lbrahirn
Jacob. Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o parecer.
Votam favoravelmente os Deputados João Leite, Ivair Nogueira, Adelmo
Carneiro Leão, Durval Angelo e lbrahim Jacob. Votam contrariamente os
Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, Paulo
Piau e Ambrósio Pinto. O Presidente repete a votação e, persistindo o
empate, decide com o voto de qualidade e anuncia a rejeição do parecer. O
Presidente designa como novo relator o Deputado Hely Tarqüínio e concede-
lhe o prazo regimental para emitir parecer. A seguir, passa-se à apreciação
da proposta de projeto de lei apresentada pelo Deputado João Leite.
Colocada em discussão e votação, é a proposta aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto - João Leite - Hely Tarqüinio -

Adelmo Carneiro Leão - Durval Angelo - Roberto Amaral - Amaldo Penna.
ATA DA sia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Urna Neto, Ronaldo Vasconcellos e Baldonedo Napoleão.
Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Irani Barbosa 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 à discussão e à votação de
proposições da Comissão. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão, O Deputado Ronaldo
Vasconcellos faz comentário a respeito de denúncia veiculada na imprensa
sobre a utilização do solo mineiro para depósito de lixo radioativo oriundo do
Estado de São Paulo- Na oportunidade, afirma que a Comissão estará atenta
para buscar maiores esclarecimentos e tomar providências, se necessário.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos para
a elaboração da ata. Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao Deputado
Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1997,
Raul Uma Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Baldonedo Napoleão

- Irani Barbosa.
ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
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Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Sebastião Helvécio, Antônio
Andrade e Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Penna, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), 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, tida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta e a debater o Projeto de Lei n° 1.320197, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos, que autoriza o Poder Executivo a implantar
o Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências, com os Srs.
Maurício Andrés, Presidente da FEAM, Hélio Rodrigues, Diretor de Trânsito e
Sistema Viário da BHTrans, e Danilo Santana, Presidente da Associação
Brasileira de Consumidores. O Presidente acusa o recebimento de ofícios
dos Sr. Ernando Uchoa Uma, Presidente do Conselho Federal da OAB, e
Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado,
e de cópias de requerimentos aprovados nas Câmaras Municipais de Pouso
Alto e Altinópolis. Esgotada a matéria da P Parte da reunião, passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a apreciação de proposições da
Comissão. O Deputado Sebastião Helvécio apresenta requerimento
solicitando seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as
Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e
Regionalização, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
31196, com a finalidade de se debaterem a mencionada proposta de emenda
à Constituição, o Projeto de Lei Complementar n°22/97 e o Projeto de Lei n°
1.026196. Para tanto, requer sejam convidados como debatedores os
Deputados Emiano Batista, autor da Proposta de Emenda à Constituição n°
31196, e Miguel Martini, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, os Srs. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado; Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação Mineira
de Associações Microrregionais, e o Dr. - Edson Soares, Presidente da
Associação Mineira dos Municípios. 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. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela aprovação do Projeto de Lei n° 768196, no 20 tumo, na forma
do vencido em 1 0 turno (relator: Deputado Ajalmar Silva) e pela aprovação
do Projeto de Lei n°1.203/97, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n°1, da
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Comissão de Justiça (relator: Deputado Marcos Helênio). Esgotada a matéria
da pauta, o Presidente convida a compor a mesa o Sr. Maurício Andrés.
Registram-se as presenças do Deputado Irani Barbosa e dos Srs. Hélio
Rodrigues e Danilo Santana. Faz uso da palavra, para iniciar os debates, o
Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do Projeto de Lei n° 1.320197. A
seguir, fazem suas exposições os convidados. Segue-se amplo debate,
conforme consta nas notas taquigráficas, com a participação dos Deputados
Marcos Helênio, Ronaldo Vasconceilos e Irani Barbosa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença e a importante
contribuição 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, 19 de novembro de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Marcos

Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.150/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, a proposição em análise
tem por objetivo dar 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.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Defesa do Consumidor, examinando o mérito da
matéria, opinou por sua aprovação e apresentou a Emenda n° 1 ao
Substitutivo n° 1.

Passamos, agora, a fundamentar o parecer desta Comissão.
Fundamentação

A Lei n° 12.155, de 2215196, ao dar nova redação ao art. 40 da Lei n°
7.399, de 1978, estabeleceu que o acréscimo de 20% sobre o valor das
custas e dos emolumentos deve ser aplicado na manutenção, na
conservação e na reparação de prédios de fórum, no custeio de ações
públicas e de assistência judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo
Penitenciário Estadual e no custeio de encargos de natureza previdenciária e
assistencial.

Os recursos provenientes desse acréscimo são distribuídos conforme os
percentuais previstos no art. 1 0 da Lei n° 12.155, de 1996.
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A Lei n° 12.427, de 28112196, que dispõe sobre as custas devidas ao
Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus,
mantém, em seu art. 36, a mesma distribuição.

O que se pretende com o projeto de lei em comento é redistribuir o
percentual que hoje é reservado às entidades previdenciárias e assistenciais
de advogados e de membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Público, destinando-o para o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA-,
para o Fundo Penitenciário Estadual e para a assistência à saúde dos presos
das penitenciárias do Estado.

As referidas entidades, atualmente beneficiárias de parte dos recursos,
devem, por força do disposto no art. 20 da Lei n° 12.155, de 1996, aplicar os
recursos recebidos na assistência à saúde de seus associados e em
atividades de natureza cultural.

Vê-se, portanto, que a atual destinação de recursos é injustificável, pois
privilegia entidades representativas de categorias profissionais bem menos
necessitadas de recursos públicos para subsidiar a sua assistência à saúde
ou suas atividades culturais, e que a destinação ora pretendida reveste-se de
alcance social muito maior.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição não encontra
óbice à sua tramitação, pois não representa aumento de despesas para os
cofres públicos.

Estamos apresentando o Substitutivo n° 2, visando à definição mais clara
da aplicação dos recursos, a qual, no projeto, se dá de forma genérica, não
se determinando que órgão os aplicará nem em que serão aplicados.

Assim, estamos propondo o envio de 10% dos recursos para o FIA, a fim
de serem aplicados em programas voltados para crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social, com prioridade para programas de
reabilitação de portadores de deficiência e de proteção e reeducação de
autores de atos infracionais: de 4% para o Fundo Penitenciário Estadual e de
6% a serem repassados às penitenciárias para a assistência à saúde dos
detentos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.150197

no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n°2, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°2

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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:



56
"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), que serão aplicados conforme o
estabelecido a seguir:

- 11% (onze por cento), na construção, na manutenção, na conservação e
na reparação de prédios de fórum;

li - 33% (trinta e três por cento), no custeio de ações públicas, de
assistência judiciária e na Defensoria Pública;

III - 40% (quarenta por cento), para o Fundo Penitenciário Estadual;
IV - 6% (seis por cento), para serem distribuídos às penitenciárias do

Estado, conforme regulamento baixado em decreto do Poder Executivo, para
a assistência à saúde dos presos;

V - 10% (dez por cento), no Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA-,
para aplicação em programas voltados para crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social, com prioridade para programas de
proteção e de reabilitação de portadores de deficiência e de reeducação de
autores de atos infracionais.".

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - Roberto Amaral - José

Braga - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.212197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.212197
disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos candidatos a
cargos eletivos.

Publicado em 1715197, o projeto foi distribuído às comissões competentes
para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

A proposição em tela objetiva assegurar o afastamento remunerado a que
se refere o art. 1 0 da Lei Complementar n°64, de 1990, regulamentada pela
Resolução n° 18.019, de 1992, do Tribunal Superior Eleitoral, retroativo a
2/7196, aos candidatos a cargos eletivos com vínculo funcional com a
administração pública estadual, especificados no art. 1° do projeto.
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Com efeito, consideramos a lei complementar supracitada, que assegura o
afastamento remunerado aos servidores públicos federais candidatos a
cargos eletivos, norma parâmetro para o exame da matéria, ressaltando-se o
caráter benéfico de que se reveste.

Ademais, corroboramos o entendimento de que a proposição em apreço se
destina a proteger uma situação jurídico-financeira dos servidores em
questão, no que se refere ao exercício de um direito político que lhes é
conferido constitucionalmente.

Observe-se que vários mandados de segurança foram julgados
favoravelmente pelo Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito ao
afastamento remunerado.

Pelas razões expostas e com fulcro no princípio da razoabilidade que
norteia os atos da administração pública, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.212197 com a Emenda

n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ajalmar Silva -

Arnaldo Penna - Antônio Andrade.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.212197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.212197
disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos candidatos a
cargos eletivos.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da
matéria com a Emenda n° 1, que apresentou, e à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.	 -

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é assegurar o afastamento remunerado aos

candidatos a cargos eletivos que tenham vínculo funcional com a
administração estadual, especifi

A Lei Complementar Fede;
Resolução n° 18.019 do TSE
públicos, estatutários ou não,
esferas de governo, garantindo
integrais.

ados no seu art. 10.
31 n° 64, de 1990, regulamentada pela
assegurou o afastamento dos servidores

35 administrações direta e indireta das três
o direito à percepção de seus vencimentos
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No âmbito estadual, observados os princípios constitucionais e as regras

estabelecidas na legislação eleitoral vigente, a matéria foi regulamentada,
em caráter suplementar, pela Resolução n o 32 da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração - SERHA -, que explicitou as categorias não
abrangidas pelo afastamento remunerado.

O projeto em tela visa assegurar o afastamento remunerado aos
candidatos a cargos eletivos com os seguintes vínculos funcionais com a
administração pública estadual: concursados, mesmo em estágio probatório;
designados para o exercício de função pública (art. 10 da Lei n° 10.254, de
2017190); contratados (art. 11 da Lei n° 10.254, de 2017190); estabilizados (art.
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal).

A Comissão de Constituição e Justiça observou que o contratado não é
considerado servidor público (art. 11 da Lei n o 10.254, de 20/7190) pelo
próprio texto legal, ficando incongruente estender a esse candidato o
afastamento remunerado.

Visando aprimorar a técnica legislativa, apresentamos, ao final, o
Substitutivo n° 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá despesa relativa a três
meses de remuneração dos servidores afastados entre 2/7/96 a 2110196 que,
por força da Resolução n° 32 da SERHA não perceberam esses valores.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.212/97 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos candidatos a
cargos eletivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O afastamento remunerado para concorrer a cargo eletivo em

pleitos municipais, estaduais e federais é permitido aos seguintes servidores
públicos estaduais:

- os concursados, mesmo durante o curso do estágio probatório;
II - os designados, nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho

de 1990;
III - os estabilizados, na forma do art. 19 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 2 de julho de 1996.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Roberto
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Amaral - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.153197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em tela dispõe
sobre a instituição do Programa de Apoio à Cotonicultura e à Fruticultura
Norte-mineiras.

Aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, o projeto vem agora a
esta Comissão, nos termos regimentais, para ser objeto de parecer de 20
tumo.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Como salientado no 1 0 turno, a proposição em comento tem por escopo
instituir programa especifico destinado a incentivar as atividades de
cotonicultura e fruticultura da região Norte-mineira.

Originalmente, a proposição estabelecia incentivos fiscais para o setor,
consubstanciados na "compensação de débitos fiscais anteriores" em
benefício das pessoas jurídicas que viessem a participar do Programa. No
entanto, concluiu-se, ainda no 1 0 turno, pela inconstitucionalidade dessa
medida, o que foi corrigido por meio de emenda. O caráter de regionalidade
da proposição também foi eliminado, pois emenda apresentada estendeu o
alcance do projeto de lei a todo o Estado de Minas Gerais.

Ora, tais intervenções desfiguraram o projeto, que, nitidamente, passou a
se confundir com os termos e objetivos da lei agrícola aprovada para o
Estado. Como magistralmente exposto no parecer de 1 0 tumo, Minas dispõe
de uma política agrícola disciplinada pela Lei n° 11.405, que dispõe sobre o
assunto de forma genérica e programática, mas também setorial, por meio
do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -' órgão de apoio aos
diversos setores e sub-setores da agropecuária mineira, para a execução
daquela política. Objetivamente, existe em pleno funcionamento dentro do
CEPA a Câmara Setorial da Cadeia do Algodão, que congrega os
produtores, por meio de cooperativas, associações, trabalhadores, indústrias
e órgãos governamentais ligados ao setor. Os eventuais programas criados
por lei, na realidade, são desnecessários e supervenientes

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.153197 no

2° turno.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - José Braga - Antônio

Júlio - Durval Ângelo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
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PROJETO DE LEI N° 1.153197

Institui o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituído o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura.
§ 1 0 - Objetiva-se com o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura

incentivar a participação da iniciativa privada em ações que visem à
promoção da cotonicultura no Estado.

§ 20 - A participação da iniciativa privada no Programa dar-se-á sob a
forma de repasse de máquinas, equipamentos, insumos, mudas, apoio à
pesquisa e outras formas que atendam à finalidade proposta no parágrafo
anterior.

Art. 20 - Para participar do Programa de que trata esta lei, a pessoa jurídica
firmará termo de cooperação com os municípios que integram a área do
Polígono das Secas, no âmbito do Estado.

Parágrafo único - O termo de cooperação será supervisionado pela
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que
conceme à sua elaboração e ao seu gerenciamento.

Art. 30 - O Estado articulará formas de incentivo à iniciativa privada de
modo a atrair a sua participação no Programa objeto desta lei.

Art. 40 - Compete ao Poder Executivo estabelecer, nas instituições
bancárias oficiais, linhas de crédito especiais destinadas a investimento,
custeio e modernização da cotonicultura.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 1997

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.388/97

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a União Israelita de Belo Horizonte,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, consútucionalidade e legalidade, e
vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva no 1 0 tumo, de
acordo com o que prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
A União Israelita de Belo Horizonte é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e tem como objetivo maior a congregação de todos os kideis desta
Capital, preservando e divulgando suas tradições e características milenares.

A história do povo judeu se caracteriza pelas perseguições sofridas através
dos tempos, obrigando-o a espalhar-se por todo o mundo, principalmente
pelos Estados Unidos, mesmo após a formação do Estado de Israel.

Entendemos justo que a entidade seja declarada de utilidade pública,
porque envida esforços para estreitar, cada vez mais, os laços de união da
comunidade judaica de Belo Horizonte.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei fl° 1.388197 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1997.
Marco Régis, relator.

o
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 24111197

Presidência da Deputada Maria Olivia
Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Mana Olivia - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Dimas

Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - José Braga - Kemil
Kumaira - Marco Régis - Péricles Ferreira - Roberto Amaral.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - 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 a reunião ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 325a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25111197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase (Expediente):
Atas - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei n° 1.532197 - Projeto de Resolução n° 1.533197 - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Administração Pública e dos Deputados
Marco Rêgis, Carlos Pimenta e Alencar da Silveira Júnior - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Schettino, Geraldo Rezende,
Anderson Adauto, Ajalmar Silva, Carlos Pimenta e Geraldo Nascimento - 2
Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 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
das atas das duas reuniões anteriores.

la Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
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- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.532197

Autoriza os proprietários de táxi a realizar viagens interrnunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Aos proprietários de veículos de aluguel, com concessão,

permissão ou autorização para o transporte de passageiros (táxi), será
permitido empreender viagens intemiunicipais para o transporte de pessoas,
desde que:

- sejam atendidas as exigências do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito;

II - a viagem não seja realizada em caráter habitual, senão quando em
cumprimento de contrato por tempo determinado;

III - as pessoas transportadas sejam embarcadas no município de
licenciamento do táxi, vedado o retomo de outras além daquelas inicialmente
transportadas e que não representem complementação do serviço iniciado.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ermano Batista
Justificação: São constantes os atritos entre os taxistas e a Polícia

Rodoviária quando aqueles ultrapassam os limites da área de concessão.
Nesses momentos, quem sofre e, ás vezes, leva grande prejuízo são os
usuários.

Esta proposição tem por escopo definir regras, de forma clara, para evitar
tais incidentes. Os táxis poderão ir além das fronteiras -do município
concedente, mas apenas em determinadas circunstâncias, conforme se
depreende da leitura do acaput do art. V.

O inciso 1, como não podia deixar de ser, exige obediência às normas
gerais de trâmite contidas no Regulamento Geral do Código Nacional de
Trânsito.

O inciso II determina que a viagem não pode ter caráter habitual, mas
admite a habitualidade desde que seja em razão de contrato com prazo
determinado.

Finalmente, o inciso 111 estabelece que a viagem terá início no município da
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concessão e que só será permitido apanhar outros passageiros no retomo e
fora do município concedente se isso representar a complementação do
serviço contratado.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.533197
Dispõe sobre a remuneração do Governador de Estado, do Vice-

Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado para o exercício de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Os valores da remuneração mensal do Governador do Estado, do

Vice-Govemador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto
de Estado, para o exercício de 1998, correspondem ao da remuneração do
Deputado Estadual, observados, respectivamente, os seguintes fatores de
ajustamento:

-2,0 (dois vírgula zero);
II - 1,5 (um vírgula cinco);
III - 1,0 (um vírgula zero);
IV - 0,8 (zero vírgula oito).
Parágrafo único - Os valores previstos no "caput" deste artigo serão

reajustados, uniformemente, na mesma data e no mesmo percentual,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores do Estado.

Art. 20 - A remuneração mensal de que trata o artigo anterior é constituída
de subsídios e representação, em partes iguais.

Art. 30 - A remuneração de Secretário de Estado não será superior à de
Deputado Estadual.

Ar!. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até
o limite das despesas resultantes da aplicação desta resolução.

Art. 5°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.	 -
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio -

Maria Olivia.
- Publicado, fica o projeto de posse da Mesa, pelo prazo de três dias, para

receber emenda, nos termos do art. 215 do Regimento Interno.
Comunicações

- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão de
Administração Pública e dos Deputados Marco Régis, Carlos Pimenta e
Alencar da Silveira Júnior.

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

Deputados, imprensa, público nas galerias, há dias o ilustre Deputado Durval
Angelo ocupou a tribuna desta Casa formulando graves acusações ao digno
Secretário da Segurança Pública, Delegado Santos Moreira, e a servidores
daquela Pasta, que prestam serviços em áreas especificas, atribuindo-lhes a
prática de ações ilícitas da maior gravidade e estendendo suas denúncias ao
nosso culto e honrado colega Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça, culminando por solicitar, publicamente, ao Sr. Governador, a
demissão dos dois mencionados Secretários.

No que tange à Secretaria da Segurança Pública, o nobre Deputado
denunciante centrou suas críticas, fundamentalmente, em três questões:
fuga de presos, atividades da Fábrica de Placas Montese, de propriedade do
Estado, e superfaturamento na aquisição de motocicletas e veículos de
menor porte.

Quando essas acusações foram expendidas, encontrava-me viajando ao
interior do Estado. Tão logo retomei a esta Capital e tomei conhecimento de
seu teor, procurei o Secretário Santos Moreira, pedindo-lhe que prestasse
informações a respeito das denúncias, ensejando o exercício de sua defesa,
por elementar dever de justiça, pois sou daqueles que entendem que a ética
recomenda que, antes de lançar acusações contra quem quer que seja,
sobretudo quando se trata de titular de cargo público, deve-se ter um mínimo
de cuidado, para evitar lançar-lhe estigma desonroso e de conseqüência às
vezes irreparável.

Aliás, é importante que se frise, o Secretário Santos Moreira tem dado
inequívocas demonstrações de acatamento aos membros desta Casa, nunca
deixando de aqui comparecer para esclarecer qualquer questionamento
acerca das atividades de sua Pasta, seja durante as reuniões de nossas
comissões ou mesmo no Plenário, e certamente não se recusaria a dar
explicações formais a respeito dos assuntos focalizados pelo nobre
Deputado denunciante.

Feitas essas observações, que me pareceram pertinentes, passo a
transmitir as palavras do Sr. Santos Moreira, observada a ordem em que
foram colocadas as acusações.

Quanto à fuga de presos, assevera o Secretário que a sua Pasta tem sob
sua responsabilidade a guarda de mais de dez mil presos, distribuídos nas
cadeias públicas do Estado, nas delegacias e nos distritos policiais, não
havendo condições imediatas, em face das conhecidas dificuldades do erário
público, de transferir, como deseja toda a Policia Civil, esses presos para a
Secretaria da Justiça.

Estando recolhidos em prisões improvisadas, edificadas inadequadamente
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em razão de prementes necessidades, os presas, que dia e noite só fazem
buscar a sua fuga, acabam logrando êxito eventualmente, a que não é
desejada mas é possível pelas razões apontadas.

Fugas ocorrem em qualquer organização penitenciária, em todos os
lugares do mundo. Os detidos não são movidos pelo ideal da recuperação
social, mas sim da fuga e das rebeliões.

A Casa de Detenção Dutra Ladeira não foi construída dentro das
características da segurança máxima e, no entanto, abriga uma população
carcerária da qual 25% são traficantes, isto é, homens perigosos.

Lamentavelmente, são esses os autores de crimes hediondos que estão
sempre inseridos na categoria de presas provisórios em virtude dos recursos
interpostos por seus advogados e, por isso, não passíveis de intemação no
sistema da Secretaria de Justiça. E lamentável, mas é assim.

A própria CPI Carcerária não conseguiu apresentar soluções viáveis para
essa questão, em curto ou médio prazo.

Não é verdadeira, no entanto, a afirmação de que somente fogem de
nossas prisões os grandes traficantes. Fugas ocorrem de presas que
cometeram os mais diversos delitos. No entanto, a fuga de criminosos mais
conhecidos pela prática de crimes mais divulgados e que maior impacto
tenham provocado na opinião pública é noticiada com muito maior destaque
e repercussão.

Mas, independente de quem seja, de fugitivos mais ou menos conhecidos,
invariavelmente é instaurado o procedimento próprio por meio da
Corregedoria-Geral de Policia, que procura apurar, com o maior rigor, o grau
de culpabilidade dos responsáveis pela guarda do fugitivo, aplicando as
penalidades correspondentes.

Repita-se: não é correto afirmar que só ocorrem fugas de grandes
traficantes, seqüestradores e assaltantes, enquanto presos ditos comuns não
conseguem fugir. E o Deputado denunciante, que participou ativamente da
CPI Carcerária, sabe muito bem disso.

Quanto à Fábrica de Placas Montese, esclarece o Secretário Santos
Moreira que foi criada em dezembro de 1971, há mais de 25 anos, portanto,
com o objetivo precípuo de não deixar faltar as placas de identificação de
veículos automotores, como era comum naquela época, pois existia apenas
uma indústria, com sede em São Paulo, incapaz de atender em tempo hábil
a demanda dos DETRAN5 de todo o País. Isso ocasionava a intolerável
expedição de licenças de 30 dias para que os veículos pudessem trafegar
sem o porte das placas, obrigando seus proprietários a comparecer aos
guichês das repartições de trânsito inúmeras vezes para a prorrogação
dessas licenças, além de impor outros inconvenientes decorrentes da falta
de identificação dos veículos, nas eventualidades de atropelamentos,
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abalroamentos, impossibilidade de ser notificados na ocorrência de infrações
como avanço de sinal e outros.

Comentava-se, na época, com justificável ironia, que parecia ser mais fácil
fabricar um veiculo completo do que um par de placas.

Essa a razão da implantação da Fábrica Montese, que vem funcionando
durante todo esse tempo, suprindo satisfatoriamente a necessidade desse
equipamento em nosso Estado e até fabricando placas para outras unidades
da Federação.

Ao contrário do que se acusa, a fabricação de placas pode ser feita por
empresas particulares, desde que credenciadas pelo DETRAN, encontrando-
se nessa situação, atualmente 32 empresas. Cito algumas: Equipan Lida.;
Placas Caponi Indústria e Comércio Ltda.; Stampa Placas e Letreiros Ltda.;
Sul Placas; Placasil MG Indústria e Comércio Ltda.; MW Placas Lida.;
lnstant Placas Indústria e Comércio Ltda.; Acriplac Indústria e Comércio de
Placas e Brindes Lida.; Placauto; Casa Verre Indústria e Comércio Ltda.

Acrescenta o Sr. Santos Moreira não ser verdadeira a informação de que o
Tribunal de Justiça do Estado tenha reconhecido que a Fábrica Montesa
sonega ICMS, impostos federais, viola os princípios constitucionais da livre
concorrência e da restrição do Estado como empresa, além de ser suspeita
de desvio de recursos.

Ora, sabe o nobre Deputado denunciante que, se fora essa a decisão do
Tribunal de Justiça, a Fábrica Montese já estaria com suas portas fechadas,
e os responsáveis por tantas ações delituosas cometidas estariam
respondendo criminalmente, o que, efetivamente, não ocorre.

No tocante à aquisição de um lote de placas praticada pela Fábrica
Montese junto à Casa Verte Ltda., ela foi efetivada legalmente, por meio de
concorrência pública, em razão de uma eventual necessidade quando a
demanda aumentou extraordinariamente, bem acima das previsões normais,
estando já superada a situação anômala.

No que se refere à diferença de preços de compra daquelas placas e o
valor cobrado pelo DETRAN, deve-se esclarecer que esse preço é oficial,
público, estabelecido pela Secretaria da Fazenda, e envolve, além do par de
placas simples, objeto da concorrência, a aplicação do respectivo selo, de
arames, do ferramental utilizado, a vistoria do veículo, a expedição do laudo
correspondente e da mão-de-obra dos vistoriadores, evidenciada, pois, a
segurança de que se reveste toda essa providência, que conta com o
fomento legal.

Finalmente, quanto ao denunciado superfaturamento na pretendida
aquisição de veículos, explica o Sr. Secretário que também nesse item
incide em equivoco o Deputado denunciante.

Na verdade, pode-se verificar claramente, e o nobre Deputado denunciante
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assim também o entendeu, que o plano de aplicação de recursos elaborado
em abril de 1997 para a aquisicão de veículos pela Secretaria de Segurança
sugeriu, isso mesmo, apenas sugeriu valores para constar do procedimento
licitatório em data futura.

Assim é que em 21108197, por meio da Concorrência Pública n° 5197, tipo
menor preço, fez constar no pedido regular no item 1 a quantidade de 100
veículos utilitários cujo valor de mercado era de R$25.000,00, tendo recebido
como valor ofertado os preços unitários de R$20.640,00, R$23.197,00 e
R$23.998,00 das empresas Fiat, GIM e Ford, respectivamente.

Estranha o nobre Deputado que esses veículos pudessem ter como valor
de mercado os mencionados R$25.000,00.

Ora, é preciso que se esclareça que uma viatura policial não pode
apresentar o mesmo custo de um veículo comum normalmente oferecido
pelas revendedoras. Necessariamente o veículo policial utilizado em sua
atividade-fim haverá de contar com um compartimento interno de grades
(valor no mercado de R$2.500,00), rádio transceptor (valor no mercado de
R$1.350,00), sinalizador giroflector (valor no mercado de R$1.500,00) e
outros acessórios, tais como: pintura específica, adesivos, revestimento
especial de bancos e outros (valor no mercado de R$2.200,00), o que vem
justificar aquele preço estimado em R$25.000,00.

Como a aquisição pretendida destina-se a uma quantidade maior de
veículos, e a concorrência se orienta pelo menor preço, o Secretário da
Segurança Pública está adquirindo as 100 unidades ao preço de
R$20.640,00 cada, modelo Palio Weekend.

Quanto às motocicletas, serão adquiridas 40, observadas as mesmas
regras da concorrência pública, como menor preço, tendo sido publicado o
respectivo edital em 17111197, prevista a entrega das propostas para
18112197, com a abertura estabelecida para o dia seguinte, importando
salientar que deverão ser dotadas de bolsas laterais, pintura especial, rádio e
bateria auxiliar.

Acreditamos, assim, ter prestado todos os esclarecimentos ao nobre
Deputado Durval Ângelo, tranqüilizando-o e aos nossos diletos colegas desta
Casa, à imprensa em geral e sobretudo ao povo mineiro, legitimo
destinatário da prestação de serviços públicos que ele sustenta por meio do
pagamento de tributos, a cada dia mais onerosos.

Podemos todos confiar em que, na Pasta da Segurança Pública, sob a
lúcida e correta administração do Secretário Santos Moreira e de seus
dedicados auxiliares, homens de bem e de comprovada idoneidade moral, a
prática dos atos administrativos que lhes competem se dará sempre em
consonância com os ditames da moralidade pública, da transparência e do
senso de responsabilidade funcional.
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O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Peço desculpas ao nobre

Deputado, grande conhecedor dessa matéria, sendo um representante dos
Delegados nesta Casa. No entanto, no que diz respeito às questões das
placas, gostaria de dizer que, quanto à oferta do Secretário, colocada à
nossa disposição, à disposição do PT, não temos como recusá-la. Gostaria
apenas de ressaltar que, quando o companheiro Durval fez essa denúncia,
ele a fez, pressuponho eu, com dados coerentes, pois essa matéria exige
licitações. Os documentos aos quais se referiu o nobre Deputado, nosso
colega nesta Casa, certamente vão elucidar a matéria. O companheiro
Durval Ângelo, da Bancada do PT, terá muito o que agradecer no que tange
ao assunto. Sei que a comissão cilada nesta Casa que concluiu as tarefas,
das quais o companheiro participou, fez belíssimo trabalho.

O Deputado Paulo Schettino - Tratemos agora, Sr. Presidente, de assunto
mais ameno. Desejo valer-me deste ensejo de me encontrar ocupando esta
tribuna para agradecer de público ao Exmo. Governador do Estado, Dr.
Eduardo Azeredo, ao digno Secretário de Transportes e Obras Públicas, Dr.
Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, e ao eficiente Diretor-Geral do
DER-MG, Dr. Mauro Vasconcellos, por haverem autorizado os trabalhos de
pavimentação do trecho da rodovia que liga São João do Oriente à BR-458,
obra já iniciada.

Estou muito à vontade para formular este agradecimento em meu nome
pessoal e no da população daquele dinâmico município e de toda a região
alcançada pelo benefício, porque desde que ingressei nesta Casa, em 1995,
venho lutando pela consecução desse objetivo.

Tive oportunidade de reivindicar essa pavimentação junto ao Sr.
Govemador, em audiências que S. Exa me concedeu, tendo sido recebido,
da mesma forma e pela mesma razão, pelo Dr. Aureliano Sanclies e pelo Dr.
Mauro Vasconceflos, obtendo sempre a promessa de atendimento a nossa
reivindicação, obedecido um cronograma estabelecido em função dos
recursos disponíveis.

E o que observamos agora, confiantes em que, muito em breve, a estrada,
almejada há tanto tempo, estará sendo inaugurada, constituindo-se em
inquestionável fator que gera progresso ao transportar com maior velocidade
os produtos da região, além de representar conforto e segurança aos seus
usuários.

Por dever de elementar justiça, não posso deixar de mencionar e enaltecer
o empenho e o esforço extraordinários demonstrados pelo ex-Prefeito
Municipal de São João ao Oriente, o líder querido e respeitado por aquela
gente ordeira e trabalhadora, Sr. Alonso de Oliveira Ruela, que concorreram,
decisivamente, para atingir esse desfecho favorável. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
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O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
com muito orgulho que venho sempre a esta tribuna para exaltar a qualidade
de vida de minha querida Uberlândia, com suas indústrias e empresas
demonstrando para toda Minas Gerais a força de seu trabalho, obstinada que
é por trabalho e mais trabalho.

Hoje, Uberlândia já tem a idade de uma senhora vistosa, marcada pelos
seus 109 anos de muita tradição e beleza. Uma senhora com o vigor de uma
moça de 15 anos. A força do seu nome vem do latim: "ube( significa "fértil",
"fecundo", falando da terra. Uberlândia, nome sonoro e forte que deixa o
orgulho estampado em cada cidadão da nossa cidade; Uberlândia, cidade
atrevida e que pede respeito até mesmo para a Capital de Minas Gerais, a
nossa Belo Horizonte, por ser mais velha. O nascimento dessa senhora foi
através de muitas mãos. Mãos de gente simples, desbravadores, fazendeiros
e criadores de gado. Os seus primeiros passos foram nas terras férteis, de
cor avermelhada que concedem o sustento do pão de cada dia a sua gente,
e tenho certeza que sua primeira cantiga de ninar foi, sem dúvida, através do
som doce de um berrante.

De lá para cá, a cidade se desenvolveu, progrediu e prosperou. Dezenas
de indústrias e empresas lá aportaram e fizeram, naquelas terras férteis, a
multiplicação do milagre do pão. Indústrias como a Souza Cruz, maior
produtora de cigarros do Brasil, com quase 3 mil funcionários; o Grupo
Martins, com quase 5 mil funcionários; a Arcom, a Rezende Alimentos, a
Grupo Algar, a Peixoto, a Cargil, que geram milhares de empregos e fazem
de Uberlândia uma cidade procurada por imigrantes de várias regiões do
Brasil, em busca de dias melhores.

A exuberante e majestosa Uberlândia, no ano passado, arrecadou de ICMS
o montante de R$498.681.817,00, mostrando toda a sua potencialidade na
economia mineira. Apesar de robusta, Uberlândia, como qualquer outra
cidade, tem marcas profundas de desigualdades sociais e problemas de
infra-estrutura, má administração pública, saúde, educação e,
principalmente, segurança, que foi o tema do orador que me antecedeu
nesta tribuna.

E por esse motivo que estou nesta tribuna: para oficializar a exorbitante
falta de segurança em nossa Uberlândia. O levantamento que citarei foi feito
com a ajuda de alguns funcionários das duas Polícias, principalmente a Civil.
Após meses de levantamento sobre o caos da 16 Delegacia Regional de
Segurança Pública, recebemos diversos pedidos, comunicados e relatórios
para interferir nesse problema. Não citarei nomes, por se tratar de questão
de hierarquia e de sigilo.

"Sr. Deputado", diz o encarregado da segurança, "conforme entendimentos
anteriores, dirijo-me a V. Exa. para expor fatos que demonstram a critica
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situação porque passa a 16 1 DRSP no que se refere ao material humano.

Uberlândia, cidade com a segunda maior população de Minas Gerais,
cerca de 600 mil habitantes, onde, infelizmente, ocorre um elevado e
crescente número de crimes contra a vida e contra o patrimônio, conta com
reduzido número de policiais, ressaltando as seguintes observações:

A Delegacia Adjunta de Furtos e Roubos, uma das mais sobrecarregadas
do Estado, conta apenas com 12 Detetives, os quais, além de suas
atribuições diárias, concorrem à escala de plantão.

O setor de registros de veículos ocupa 13 dos 60 Detetives existentes na
ffia DRSP, desempenhando funções burocráticas, os quais, como os demais,
atuam também no plantão externo da sede.

Outro ponto crítico diz respeito aos Escrivães, lembrando que são apenas
14 para as 13 Delegacias Adjuntas e os 7 postos e setores da sede,
lembrando que somente a Delegacia de Plantão absorve permanentemente
4 deles?

Após ler esse comunicado, citarei dados de um relatório, rico em
informações e que demonstra o descaso, apontando os principais problemas
que são enfrentados no dia-a-dia, na Delegacia Regional de Segurança
Pública, em Uberlândia. São fatos de extrema gravidade, que certamente
irão sensibilizar o Governador Eduardo Azeredo, homem que apoiamos aqui
nesta Assembléia, irrestritamente, atento aos problemas de nosso Estado e
que tomará providências para solucionar em regime de urgência esse caos
que vem assolando a nossa comunidade há algum tempo. Lerei alguns
trechos desse relatório.

A Delegacia Regional vem recebendo uma média de 40 ocorrências por
dia, da Polícia Militar, número que normalmente se eleva até 100 nos finais
de semana. No registro, em livro próprio, é constatada uma média de 10
ocorrências por dia. O atendimento de orientação, encaminhamento e
fornecimento de documentos tem uma média de 50 pessoas por dia, número
que se eleva consideravelmente na segunda e na sexta-feira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Uberlândia conta hoje com uma população
de mais de meio milhão de pessoas, mais a população flutuante que aqui
vem em busca de atendimento médico ou compras, devido ao abastado
comércio local.

Até bem pouco tempo a Delegacia tinha uma média de três roubos
(assaltos) por semana, agora esse número é por dia. Todo o trabalho de
triagem, acompanhamento e investigações de maneira geral está
prejudicado, pois não há policiais nem viaturas suficientes para atender o
expediente. Hoje, são apenas 17 policiais: 3 Delegados, 2 Escrivães e 12
Detetives, incluindo entre estes o Inspetor. "Além de cobrir, com esse
reduzidíssimo número, o plantão, há o atendimento ao Judiciário, que é
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praticamente diutumo; o atendimento e cumprimento das diligências de
natureza processual, junto ao fórum, inerentes ao exercício da nossa função;
o atendimento dos assuntos de interesse da Delegacia Regional e daqueles
que nos são mister.

Dessa forma não há como conceder férias integrais, o que já foi feito; não
há como atender as partes e pessoas que nos procuram solicitando
prestação de serviços, como elas gostariam (algumas nem são atendidas); a
DRSP não tem condições de elaborar inquéritos policiais como sabemos e
queremos, fatos que depõem drasticamente contra a imagem profissional;
não temos condições de cumprir prazos", diz o representante da Delegacia,
"neste aspecto estamos até agendando uma reunião com os Juizes e
Promotores, para expor-lhes a nossa situação e resguardar a nossa já
ameaçada integridade profissional. As ameaças de nos responsabilizar por
prevaricação e desobediência têm sido uma constante; o trabalho de
investigação em si dispensa qualquer comentário, pois sem homens não há
como fazê-lo. As intimações são prejudicadas e, conseqüentemente, os
trabalhos cartorários; as estatísticas, que por sinal aumentaram muito
também, estão prejudicadas; cadastros, registros, dossiês, arquivos, fichas
de reconhecimento, etc., tudo está prejudicado", advertem os policiais.

Em 1987, exatamente há 10 anos atrás, a Delegacia Regional tinha em
seu quadro 26 Detetives - hoje, portanto, tem menos da metade, apenas 12.
Destes, 6 deixaram a polícia, 2 foram mortos, e os outros, transferidos e
remanejados, sendo que, de todos, só um permanece nessa Delegacia.

Agora vejam, em 1997, em janeiro, registramos 801 furtos e 85 roubos; em
fevereiro, 802 furtos e 138 roubos; em março, 909 furtos e 63 roubos; em
abril, 799 furtos e 87 roubos; em maio, 791 furtos e 104 roubos; em junho,
722 furtos e 89 roubos. Ainda não foi feita estatística atualizada por falta de
pessoal. A pessoa encarregada está doente, em licença médica, há dois
meses - um verdadeiro caos, Srs. Deputados.

Continuando o relatório, a Delegacia Regional tem apenas dois
funcionários de apoio, fornecidos pela Prefeitura Municipal, uma faxineira e
um de serviços gerais, os quais trabalham apenas meio expediente, de
forma que não atendem as nossas necessidades. Na maior parte do tempo,
a Delegacia fica suja e sem condições dignas de atender às pessoas, o que,
sinceramente, envergonha todos os policiais.

Como se não bastasse, com a criação do Distrito Policial do Bairro Luizote
de Freitas (Delegacia Especializada do Menor), no bairro mais populoso de
Uberlândia, o trabalho aumentou muito, pois, de acordo com o art. 172 do
Estatuto do Menor, compete á unidade policial apurar os delitos que
envolvem a participação de menores. Assim, veja o que aconteceu: quando
o titular daquela especializada apura um fato praticado por menor, mas com
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a participação de maior, a apuração da responsabilidade deste é da
Delegacia, e o trabalho daquela especializada acaba desaguando na Furtos
e Roubos.

A DRSP tem dois terminais telefônicos, e, com isso, ocorre um
congestionamento muito grande de chamadas, além do que, a central,
atualmente, não funciona bem - é muito velha. Não dispõe de nenhum
material ou objeto de informática, e apenas um terminal de consultas
funciona, apesar de já ter sido solicitado â PRODEMGE, por diversas vezes,
o reparo do outro. A DRSP tem apenas seis viaturas, sendo duas
patrulheiras, uma em péssimo estado, um Fiat Elba, dois Gois da SESP e
um Gol depositado pela justiça. A DRSP tem uma delegacia móvel, que só é
utilizada em operações especiais ou presença.

As instalações são muito antigas, já foram objeto de laudo de vistoria e
mostram-se em péssimas condições de utilização. Situam-se às margens do
rio Uberabinha, onde deságuam os esgotos da cidade. Além da
insalubridade, o mau cheiro é insuportável, principalmente agora, com o
aumento da temperatura. São instalações absolutamente indignas, e, como
se não bastasse, "nos tomamos depósito do fórum", pois, por determinação
do Diretor do fórum local, este não recebe mais nenhum material
apreendido, e "somos obrigados, por força dessa determinação, a ficarmos
como depositários de todos os objetos. Já não há mais nenhum espaço livre
nesta unidade, até as salas dos Delegados já estão servindo de depósito,
com objetos amontoados, o que, além de desagradável e incômodo, é feio.
Como não existem lugar adequado à guarda de material apreendido nem
pessoas para cuidar disso, já se prevê uma série de problemas futuros.
Pedimos providências urgentes", diz, indignado, o relato dos policiais.

Sanitário, só existe um, no prédio, e fica na sala do titular, de forma que
não se tem a menor privacidade ou tranqüilidade para trabalhar, pois a toda
hora alguém precisa usá-lo. Além do mais, não se pode nem ao menos
trancar a sala, pois, se assim for feito, ninguém terá como satisfazer suas
necessidades fisiológicas. Desconsideramos aqui outros pormenores
suportáveis, com relação a esse fato.

A falta de dignidade para exercer o trabalho é muito grande, diz o relatório,
principalmente se comparada à cidade de Uberlândia. A cobrança e a
exigência ainda são maiores. O nível de estresse já atingiu o seu ápice, em
todos os funcionários. Basta ver que os dois únicos Escrivães estão baixados
- um com estresse profundo e outro com problemas de coluna (LER); entre
os demais, além das freqüentes crises de neurastenia, já há hipertensos,
diabéticos, etc. A situação de estresse e cansaço é tão grave que são
freqüentes, nos policiais, crises de choro e de depressão, e já houve até
duas tentativas de suicídio entre os Detetives.
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Quanto aos problemas de saúde dos Delegados, adquiridos por causa do

estresse gerado por essa situação, são iguais aos dos outros policiais. Sr.
Presidente, eu gostaria que V. Exa. me concedesse mais 2 minutos, a fim de
que eu possa concluir o meu pronunciamento.

"Assim, Sr. Deputado, como homem pacifico, sensível, com base eleitoral
em nossa Uberlândia, atendendo seu pedido, concluímos que estamos
temerosos com os problemas futuros, o que, visivelmente, é inevitável se a
situação não se modificar imediatamente, e tomamos, com respeito e
lealdade, a liberdade de elaborarmos este relato a V. Exa., alertando-o para
uma calamidade próxima, na qual não descartamos a ocorrência de um
colapso total da Polícia Civil em Uberlândia, ou pelo menos desta Delegacia,
por ser a que tem maior volume de trabalho, pois a situação está
insustentável, e a cada dia toma-se mais difícil conter os ânimos dos
policiais, que, já doentes pelo estresse, começam a reagir negativamente,
rebelando-se contra o excesso de serviço e a falta de descanso, e contra tal
reação não há chefia ou liderança que a contorne. Destarte, mesmo sabendo
das incomensuráveis dificuldades enfrentadas por V. Exa., que por diversas
vezes se reuniu com o nosso pessoal para solucionar esse grave problema,
assim mesmo, levamos estes fatos ao vosso conhecimento, com a
esperança de estarmos contribuindo para a melhoria dos serviços da Policia
Civil e para o bom nome da instituição."

Para ilustrar ainda mais esse quadro caótico, lembramos que estudos
realizados recentemente pela ONU apontam que, para se ter uma segurança
de nível e digna, para cada 250 habitantes é necessário, no mínimo, 1
policial. Se fizermos essa conta, podemos constatar que Uberlândia está à
beira de um colapso em se tratando de segurança. O município conta hoje
com quase 600 mil habitantes, e seu efetivo policial gira em tomo de 1.242
homens, sendo 1.125 policiais militares e 117 policiais civis. Sendo assim,
observamos que para cada grupo de 483 cidadãos de Uberlândia apenas 1
policial está disponível, havendo um déficit de 233 policiais por grupo de 350
pessoas, fato que nos deixa bastante temerosos e até mesmo amedrontados.

Especificando detalhadamente, o Quadro de Pessoal da iea DRSP
atualmente é o seguinte: 17 Delegados de Polícia; 3 Médicos-Legistas; 7
Peritos Criminais; 60 Detetives; 14 Escrivães de Policia; 3 Identificadores; 4
Vistoriadores de Veículos; 1 Auxiliar de Necropsia; 4 Carcereiros; 4
detentores de função pública.

Com essa especificação, podemos concluir que o citado quadro deveria
atender, no máximo, uma população de 100 mil habitantes, não os 600 mil
cidadãos que moram em Ubeilândia, inclusive este Deputado.

Podemos citar também o assustador índice de criminalidade na cidade.
Entre os anos de 1995 e 1997, até o mês passado, a criminalidade aumentou
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47,53%, num total de 230 ocorrências por dia, na Polícia Militar.

Outra comparação que podemos fazer é com relação ao Judiciário, onde
obtivemos informações nos Fóruns das cidades de Uberlândia e Juiz de
Fora.	 -

Uberlândia - Número de habitantes: 600 mil; Área territorial: 4.042km 2; 14
varas divididas em: 10 cíveis, 3 criminais e 1 do menor; 14 Juízes e 12
Promotores.

Juiz de Fora - Número de habitantes: 450 mil; área territorial: 1.424km 2; 19
varas divididas em: 7 cíveis, 5 criminais, 1 do menor, 3 de família, 1 de
registros públicos, falências e concordatas, 1 Fazenda Pública e Autarquias;
1 Juizado Especial Civil e Criminal; 20 Juízes e 18 Promotores.

Como os senhores observaram, a discrepância entre os números das duas
cidades é grande, chegando a ser até mesmo absurda, antidemocrática e
incoerente. E por isso que ocupo esta tribuna para denunciar o descaso com
a segurança, em especial com a polícia de Uberlândia. Encaminharei cartas
ao Governador Eduardo Azeredo, homem sensível, que apoiamos
irrestritamente nesta Assembléia. Tenho a certeza de que com seu
disoemimento e sua bondade ele atenderá as reivindicações daquela cidade
de grande potencial do Triângulo Mineiro. Também enviarei cartas aos
Secretários da Justiça e da Segurança Pública para que analisem, com
carinho, essa triste realidade da majestosa e imponente cidade de
Uberlândia, uma das principais na economia mineira. E por isso que peço
socorro para Uberlândia.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao nosso
sensível e batalhador Governador, que tem desempenhado um papel
importante na área social, e afirmando que estamos ao seu lado na tentativa
de solucionar esse problema. Por isso solicitamos, mais uma vez, o seu
apoio para resolver o problema da segurança naquela cidade. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto* - Sr Presidente, Srs. Deputados, reação

em cadeia ou efeito cascata? Qualquer que seja a resposta, irá levar-nos à
mesma e preocupante conclusão: o Executivo de Minas Gerais está
dançando conforme a música orquestrada pelas autoridades monetárias,
numa coreografia que transmite ao espectador a idéia de desacerto e
incoerência.

Efetivamente, as recentes medidas incluídas no pacote econômico do
Governo Federal foram prontamente acompanhadas por outras tantas
recomendações, ditas de emergência, sinalizadas a partir do Palácio da
Liberdade, confirmando que este vai para onde segue aquele, mesmo que a
rota possa não chegara lugar algum.
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O Deputado Delfim Netto, a quem muitos fazem restrições mas a quem
ninguém pode acusar de falta de lucidez, afirmou que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em 60% dos casos, deixa as coisas como estão para ver
como ficam; quanto aos restantes 20%, diz Delfim, o Chefe do Executivo
atribui a responsabilidade ao Congresso, em geral, e à oposição, em
particular. O comportamento do Supremo Mandatário, no que diz respeito à
crise econômica que nos assola, demonstra que o parlamentar paulista está
certo: já há um par de anos, os analistas apontavam para a insensatez de se
manter indefinidamente o sistema da âncora cambial; como não foram
ouvidos, chegamos à situação de hoje, quando o furacão nos mercados
internacionais nos alcança totalmente despreparados, com portentoso déficit
na balança comercial e uma moeda artificialmente valorizada. O Presidente
reage, atribuindo a culpa ao Congresso por não votar as reformas, e endossa
o pacote da equipe econômica, pacote esse que todos, a esta altura, já
conhecem por demandar mais sangue, mais suor e mais lágrimas do povo
brasileiro.

Não pretendemos aqui analisar o conjunto de medidas que nos chegam do
Distrito Federal. E matéria demasiado ampla para merecer um só
pronunciamento. O que desejamos, desta tribuna, é formalizar nosso
protesto, em nome do povo mineiro, em nome do PMDB, contra a ação
preconizada seqüencialmente pelo Executivo de nosso Estado, em especial
para o aumento da alíquota do IPVA.

Como se sabe, o Governador Eduardo Azeredo propõe, entre outras
providências, que se crie um fundo de pensão para os servidores estaduais
(embora estejam sempre sem resposta as indagações sobre o IPSEMG, para
o qual os funcionários já contribuem com 8% de seus vencimentos, e sobre a
destinação dos 3,5% que lhes são recolhidos como contribuição
previdenciária); pretende que o qüinqüênio do funcionalismo seja reduzido
de 10% para 5% (apesar de se tratar de direito adquirido, princípio
consagrado pela própria norma constitucional); recomenda que as
secretarias façam corte de 5% nas despesas de custeio (apesar de não
estarem aclaradas as dúvidas sobre gastos suntuosos e mordomias, tais
como o uso de aeronaves exclusivas e freqüentes viagens internacionais,
sem falar em discutíveis investimentos com publicidade de fundo eleitoral);
propõe que as bebidas destiladas sejam taxadas em mais 5% (a alíquota de
25% passaria para 30%, em desconsideração ao fato de que aumento de
preço implica baixa no consumo e esta leva à queda da produção e ao
desemprego); enfatiza que a venda da CEMIG em primeiro lugar, seguida da
COPASA-MG e de outros bens estatais, é a única forma de equilibrar as
finanças mineiras (sem levar em conta, para princípio de conversa, que o
patrimõnio público não é inesgotável); e, finalmente - isso já formalizado
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com o Projeto de Lei n° 1.425197, em tramitação nesta Assembléia, deseja
que a aliquota do IPVA seja aumentada, no caso de automóveis, veículos de
uso misto e utilitários, dos atuais 3% para 4%, justificando incremento de
33% no imposto!

O Projeto de Lei n° 1.425197, ao que nos consta, está em mãos do nobre
Deputado José Braga para que, no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, apresente parecer até a próxima quarta-feira.
Pois ao caro companheiro de lides parlamentares encarecemos atenção
especial para estas nossas palavras: está em suas mãos a faculdade de
fornecer subsídios para que o contribuinte mineiro não sofra essa nossa
espoliação.

A carga tributária global incidente sobre o cidadão brasileiro supera 50% de
tudo que lhe chega como receita. Tivesse ele retomo, estivéssemos nós em
um pais onde a eqüitativa distribuição da riqueza convivesse com estruturas
assistencial e previdenciária integralmente voltadas para o bem-estar da
população, ainda assim esse percentual seria inaceitável. Nossa realidade é
outra. Não vamos desperdiçar palavras enumerando as mazelas do sistema,
mas, não obstante, querem onerar mais os contribuintes mineiros.

O aumento proposto para o IPVA vem ratificar o que inicialmente
afirmamos, ou seja, o Palácio da Liberdade se toma de irresistível atração
pelo que flui das alturas de Brasília. Bastou a equipe presidencial propor
aumento do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados
- proposições que vêm merecendo repúdio por parte de membros
destacados da própria sustentação governamental no Congresso - e vêm os
nossos, naquilo que lhes cabe, pleitear um reajuste de nada menos que 33%
sobre o tributo sobre veículos automotores. E isso quando o próprio Governo
prevê, para este ano, uma inflação da ordem de 6% ou 7%!

O imediatismo e a inconsistência da iniciativa são evidentes. Esquecem-se
seus autores de que a elevação do IPI fatalmente afetará a venda de carros
novos. Reduzindo-se a comercialização de veículos, contraí-se a
arrecadação do IPVA. O recolhimento deste último em nosso Estado,
calculado em R$330.000.000,00 este ano, segundo os mentores do projeto,
saltaria para R$440.000.000,00 em 1998, caso fosse aumentada a aliquota.
Mas não se atentou para a alteração do lPl no âmbito federal. Alterando-se
este, a queda na venda de veículos é estimada, a grosso modo, em 40%.
Usando as palavras de um articulista, o Governo Estadual puxa a corda de
um lado, e o Planalto a imobiliza do outro. No final, o proprietário do
automóvel paga mais para o Fisco arrecadar menos.

Poderíamos, ainda, entrar no mérito de outros aspectos do Projeto de Lei
n° 1.425197 que são passíveis de discussão. Por exemplo, a redução para
2% da aliquota devida pelas locadoras, o que representaria favorecimento a
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alguns em prejuízo de tantos.
Não vamos, tampouco, discutir o aspecto social da questão, mesmo

sabendo que o automóvel é instrumento de locomoção para quem trabalha,
e não artigo supérfluo. O fato é que são muitos os argumentos contra a
elevação do tributo, mas deixamos a cargo do bom-senso do Legislativo
mineiro a tarefa de identificar todas essas incoerências que não chegamos
ao ponto de citar no nosso pronunciamento.

O momento que atravessamos é extremamente crítico, requerendo
seriedade e isenção por parte de todos. Assim, conclamamos a Assembléia -
em especial, a Bancada do PMDB - para que se una em tomo dessa questão
isolada mas significativa. Deixemos de prionzar matérias de destinação
específica, como as subvenções, que nos submetem a visível desgaste
perante a opinião pública, e não permitamos que o cidadão mineiro seja
penalizado com mais esse esbulho de seu legitimo patrimônio. E o apelo que
fazemos a cada um de nossos colegas parlamentares, ora empenhados no
exame do projeto que objetiva alterar as regras do IPVA.

Já adianto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que devido à realidade dos
trabalhadores e, principalmente, da classe média brasileira e mineira, é
impossível para um Deputado, em sã consciência, usando de sua
prerrogativa maior, recebida nas umas, de representar o povo mineiro, votar
a favor do aumento da alíquota, do aumento do imposto. Meu muito obrigado
a todos.

Quero finalizar dizendo que nem amarado voto aumento de imposto,
aumento de alíquota.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos 91 anos

de idade, com 58 anos de episcopado e 68 anos de sacerdócio, o Arcebispo
Dom Alexandre Gonçalves Amaral é apontado como o Bispo com maior
tempo de exercido eclesial na história contemporânea mundial.

A revelação ganha especial fulgurância quando se tem conhecimento de
que ele, aos 32 anos de idade, em 1939, já com dez anos de sacerdócio, foi
o mais jovem Bispo do mundo sagrado no pontificado de Pio XII.

Aposentado em suas tarefas pastorais, conservando lúcida a mente e os
movimentos, entregue a atividades espirituais e culturais, Dom Alexandre
Gonçalves Amaral, que reside em Uberaba, no Triângulo mineiro, é um dos
vultos mais eminentes da cultura e da inteligência brasileira.

Incentivador da Ação Católica, conhecido como o Bispo dos vicentinos,
orador sacro mundialmente consagrado, poliglota, estudioso dos fenômenos
sociais, marcou a sua passagem pelo episcopado, na Província Eclesiástica
do Triângulo Mineiro, por realizações portentosas nas áreas da educação, da
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assistência social, da comunicação social, dos direitos humanos.

Por ocasião da comemoração recente de seus 58 anos como Bispo,
vividos com fervor, autenticidade e fecundidade apostólica, o "Jorna! de
Uberaba", importante diário da cidade que lhe empresta o nome, publicou
um vasto documentário sobre a vida e a obra deste notável homem de Deus.
Recolheu depoimentos de Dom Benedito Ulhôa Vieira, ex-Arcebispo de
Uberaba, e de Dom Roque Oppemiamm, atual Arcebispo metropolitano
daquela Diocese, ambos unânimes em reconhecer na figura de Dom
Alexandre o mais rico patrimônio da Igreja de Uberaba.

O jornal estampou, também, um trabalho extenso, rico em detalhes, sobre
a ação de Dom Alexandre, escrito pelo jornalista César Vanucci.

O estudo publicado coloca em realce alguns instantes soberbos na atuação
do grande sacerdote, sobretudo no que conceme às destemidas posições
assumidas em defesa dos direitos humanos. O articulista se reporta â reação
vigorosa que Dom Alexandre empreendeu, na defesa da dignidade do ser
humano, quando das perseguições políticas promovidas por partidários do
governo à época do golpe militar de 1964.

Ao fazer o registro auspicioso da comemoração dos quase 60 anos de
episcopado de Dom Alexandre Gonçalves Amaral, expresso meu desejo de
que esta Casa se associe às homenagens devidas ao ilustre prelado, bem
como solicito sejam enviadas cópias desta manifestação ao Sr. Arcebispo
Dom Roque Oppermamm, ao Diretor-Presidente do Jornal de Uberaba",
jornalista Fabiano Fideles, e ao jornalista, advogado e membro da Academia
de Letras do Triângulo Mineiro, César Vanucci. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, desta mesma tribuna, já tivemos a oportunidade de
ouvir alguns comentários acerca das medidas econômicas que o Governo
Federal está sendo obrigado a tomar diante da crise por que passa o País e
toda a economia mundial. Noventa por cento de todas as medidas tomadas
pelo Governo Federal, na verdade, exigem um sacrifício maior por parte dos
Estados e dos municípios, ou seja, das 51 medidas propostas-praticamente
90% das ações e repercussões cairão sobre os Estados e municípios. E
importante, neste instante de crise por que estamos passando, que o Estado
brasileiro, e principalmente os municípios, preparem-se e ajustem-se a essa
nova fase da economia para não verem sua situação agravar-se de forma
brutal, como está acontecendo, O Estado de Minas é a grande preocupação
do Governador Eduardo Azeredo e do Vice-Govemador Walfndo dos Mares
Guia. Também esta Casa tem que partilhar essa preocupação. Ternos que
discutir, de uma forma bastante responsável, os próximos dias que o Estado
vai passar e, certamente, as repercussões das medidas tomadas pelo
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Governo de Minas na economia mineira e dos nossos municípios. Tenho
certeza de que esta Casa tem que procurar se adaptar e evoluir. E
necessário um amplo debate com todos os segmentos do Governo do
Estado para que possamos, na verdade, nos inteirar e orientar os Prefeitos e
as lideranças que constantemente nos procuram. Mas, entre todas as
medidas, há uma em especial que irá ser tomada, tendo sido já anunciada
pela grande imprensa, e que prejudicará sobremaneira o Nordeste brasileiro,
a área mineira da SUDENE, ou seja, o Norte de Minas: o Governo Federal
acaba de determinar um corte de 50% dos recursos do FINOR - Fundo de
Investimento do Nordeste -, sendo que é exatamente esse fundo que custeia
os programas, que faz com que a SUDENE movimente-se e tenha condições
de receber os projetos agropecuários e industriais dos municípios norte-
mineiros integrantes da área mineira da SUDENE. Vejamos os números: o
FINOR vai ter um corte, em 1998, de R$2.100.000.000,00, e somente a área
mineira da SUDENE terá um corte de R$329.000.000,00, comprometendo,
de maneira irreversível, cerca de 29 projetos dos municípios norte-mineiros,
projetos esses que estão sendo analisados ou estão em execução na
SUDENE. Tenho a lista das cidades que serão prejudicadas: Montes Claros,
Pirapora, Várzea da Palma, Buritizeiro, Porteirinha, Bocaiúva e várias outras.
O corte de R$329.000.000,00 representa, na verdade, o comprometimento
de 6.915 empregos diretos. E uma grande indústria que vai deixar de existir
no Norte de Minas a partir de 1995, uma indústria muito maior do que essas
montadoras que estão sendo instaladas em vários Estados do Pais. Esses
recursos comprometem projetos importantes, como a ampliação da
COTEMINAS, um projeto de R$120.000.000,00; compromete o projeto da
TELEMIG, de R$96.000.000,00, que prevê a implantação da telefonia celular
em todas as cidades do Norte de Minas Gerais. E um comprometimento
ocasionado pelo que foi estipulado pelas medidas do Governo, baixados de
forma brusca sobre o Estado de Minas Gerais e que merece uma reação à
altura das autoridades deste Estado.

Estamos, Sr. Presidente, solicitando que esta Casa constitua uma
comissão de representação, a fim de estar presente na última reunião do
Conselho Deliberativo da SUDENE, para mostrar, claramente,
enfaticamente, incisivamente, que não podemos aceitar calados, que não
podemos aceitar de modo passivo a forma com que o Governo Federal
impõe a Minas Gerais um corte dessa natureza. E necessário que o
Governador Eduardo Azeredo e o Vice-Governador, Walfrido dos Mares
Guia, estejam presentes nessa última reunião do Conselho Deliberativo da
SUDENE, que movimentem a Bancada de Deputados Federais e de
Senadores mineiros para que nós, de Minas, possamos apresentar uma
resistência à altura dos outros Estados, notadamente os Estados da Bahia,
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Ceará e Pernambuco.

O Senador Antônio Carlos Magalhães - e neste momento tiro o meu
chapéu para ele -, bateu forte na mesa, teve uma reação à altura do que
esperava o povo baiano e mostrou, claramente, que ele, em nome da Bahia,
em nome do povo baiano, não aceitava o corte de um centavo sequer nos
recursos da SUDENE, para o seu Estado, o Estado da Bahia. Essa mesma
reação partiu dos Estados do Ceará e de Pernambuco. E nós estamos
observando que Minas Gerais tem, muitas vezes, mercê de toda a sua
importância política no contexto nacional, reações tímidas e fracas, que não
incomodam o Governo Federal, infelizmente. O Governador Eduardo
Azeredo tem tido urna postura de muita firmeza junto ao Presidente da
República, Femando Henrique Cardoso, mostrando que Minas Gerais não
pode mais aceitar calada, passivamente, as imposições que nos são
colocadas. Está de parabéns o Governador Eduardo Azeredo por essa sua
postura, mas é necessário que esta Casa e a Bancada de Deputados
Federais mineiros também se manifestem, e que esse manifesto tenha a
mesma repercussão, o mesmo peso de outras bancadas, como a da Bahia,
do Ceará e de Pernambuco. Estamos aqui, hoje, manifestando a nossa
preocupação, mostrando essa tomada de posição. E uma tomada de posição
séria. Não queremos exigir para Minas Gerais outras prerrogativas, mas
queremos exigir que Minas Gerais tenha o seu peso político respeitado. Não
podemos aceitar que projetos que prevêem a colocação de milhares de
pessoas no mercado de trabalho, que projetos importantes e cruciais para
Minas Gerais, sejam simplesmente banidos, sejam simplesmente cortados
de forma injusta e covarde, como foram os cortes no investimento do
FINOR, comprometendo a SUDENE aqui no nosso Estado. A SUDENE tem
em Minas Gerais duas fases absolutamente distintas: a fase de sua
implantação, que hoje é responsável por mais de 40 mil empregos no Norte
de Minas, e a fase de liberação de projetos de bilhões de reais em um
passado recente. E nessa nova fase é que Minas não grita e, se grita, não
grita tão alto pelos seus direitos, pelas suas posições. Estamos assistindo a
um corte enorme de recursos destinado ao Norte de Minas e ao vale do
Jequitinhonha. Não aceitamos esse tipo de posição quando observamos que
do outro lado, numa atitude completamente antagônica, o Governo Federal
quer defender, com unhas e dentes, a manutenção de R$410.000.000,00 no
orçamento da União para propaganda do próprio Governo Federal. São
R$1.100.000,00 por mês para o Governo fazer a sua apologia, e cortar
R$329.000.000,00 das regiões mais desassistidas, das regiões com o menor
percentual de investimento do Governo Federal, que são o Norte de Minas e
o vale do Jequitinhonha. Esta Casa tem que aprender a gritar, a defender os
projetos regionais, os projetos de Minas Gerais. E essa posição dos
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Deputados Estaduais tem que ser urgente, tem que ser coerente e corajosa e
deixar de lado pequenas picuinhas, deixar de lado críticas injustas e
irresponsáveis às atitudes do Governo do Estado, quando observamos a
posição do Governador Eduardo Azeredo em favor do Norte de Minas. E
esta Casa cruza os braças e se cala diante de posições e de situações dessa
natureza. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, eu precisaria de um

tempo maior para fazer a minha exposição. Sei que o Regimento Interno
mudou, mas sei também que o meu nome constava no livro de inscrições
em terceiro lugar. Lamentavelmente, não vai ser possível fazermos o nosso
pronunciamento hoje, mas gostaríamos, Sr. Presidente, nesses poucos
minutos que temos, de dizer que no dia 20 de novembro deveríamos ter
celebrado nesta Casa uma data comemorativa já estabelecida em lei. Esta
Assembléia Legislativa aprovou um projeto de lei referente à consciência
negra. No entanto, no dia 20 de novembro tivemos uma atividade que não
atendeu àquilo que reza a legislação mineira. Deveríamos estar
comemorando o Dia da Consciência Negra.

Fico cada vez mais convencido de que a democracia racial não é vista
com bons olhos pela classe dominante neste País. Isso não é bom. Temos
dormindo na burocracia de Brasília um projeto da Deputada Benedita da
Silva a esse respeito.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio de nossa pessoa, alavancou um
projeto de lei nesse sentido. Essa lei deveria ser comemorada no dia 20 de
novembro. Hoje, uma série de municípios já comemora o Dia Municipal da
Consciência Negra. Espero que possamos fazer um pronunciamento
referente ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Peço desculpas
aos pares presentes, peço perdão à imprensa, peço perdão a todos aqueles
que estavam na expectativa de ouvir no dia 20 de novembro esse

:	pronunciamento. Oportunamente, quero inscrever-me novamente para falar
g	dessa democracia racial para o País e para o Estado de Minas. O negro tem

vez neste País. Espero que a classe elitizada compreenda isso. Não é
:	possível conviver com esse "apartheid" próximo ao ano 2000. Muito

obrigado.
? Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 23 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
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apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 78a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.378/97, do
Deputado Ailton Vilela (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria de comunicar à Casa que

estou apresentando uma emenda ao famoso projeto do IPVA, do Governador
Eduardo Azeredo, ou seja, estou propondo o aumento de 4% para as
aeronaves, as locomotivas e as embarcações.

Os veículos automores têm a isenção após 15 anos de uso. O meu projeto
propõe seja dado o mesmo tratamento às aeronaves, às locomotivas e às
embarcações.

Peço que todos os companheiros estudem a matéria. Estarei conversando
com o relator, Deputado José Braga, sobre o assunto. Se um veículo tem a
isenção após 15 anos, nada mais justo que estender esse prazo às
locomotivas, às aeronaves e às embarcações.

Verificando, de plano, a inexistência de "quorum", solicito o encerramento
da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.483

(Nos Termos do Art. 138, § 3 0, do Regimento Interno)
Comissão Especial	 -

Relatório
A proposição de lei em apreço dispõe sobre a valorização da língua

portuguesa no Estado.
Encaminhada a matéria à sanção governamental, o Chefe do Poder

Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, III, c/c o art. 70, II,
da Constituição do Estado, opôs-lhe veto total, devolvendo-a a esta Casa,
para apreciação do veto, em cumprimento à norma constitucional.

O parecer pela manutenção do veto foi rejeitado por esta Comissão,
cabendo-nos agora elaborar novo parecer, nos termos do art. 138, § 3 0, do
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Regimento Interna
-	 Fundamentação
E indiscutível que o número excessivo de termos estrangeiros,

particularmente ingleses, que já se incorporaram à nossa linguagem
corrente, tem sido um fator de descaracterização da língua portuguesa no
Brasil. Nossa língua, dotada de notável plasticidade e musicalidade, vem
sendo duramente atingida pela penetração indiscriminada de algumas
palavras e construções estrangeiras. A situação demanda, então, medidas
que restrinjam o uso abusivo de estrangeirismos, para que a língua não
venha a perder sua identidade, descaracterizando-se.

Como Minas Gerais está na frente dos outros Estados no que se refere a
questões de peso que afetam o País, coube-lhe zelar por este patrimônio tão
caro aos brasileiros, a língua portuguesa, um dos elementos responsáveis
pela constituição da Nação.

A proibição do uso de vocábulos e expressões estrangeiros em textos dos
documentos oficiais de órgãos e entidades da administração direta e indireta
do Estado, sendo permitido o uso de expressões estrangeiras somente
quando não existir termo correspondente em português, constitui medida
pioneira, que deve ser seguida pelos outros Estados brasileiros, em prol de
urna causa nobre, a defesa da língua materna.

Estudando a matéria, percebemos que o veto do Governador não poderia
ser mantido. Pelos motivos expostos, somos, portanto, contrários ao veto
total à proposição analisada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição de

Lei n° 13.483.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1997.
Jorge Hannas, Presidente - lbrahim Jacob, relator - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.332/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em análisedispõe

E	sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição com as Emendas n°s 1 e
2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do ai. 195, c/c o ai. 103, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto de lei em epígrafe é de natureza proibitiva e punitiva e tem por
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finalidade precipua disciplinar o uso dos veículos automotores oficiais a
serviço da administração pública direta e indireta do Estado, com base no
princípio da moralidade, previsto nos arts. 37 e 13 das Constituições Federal
e Estadual, respectivamente.

De fato, segundo o autor do projeto, poucas infrações se encaixam tão
bem no perfil da imoralidade administrativa quanto a inadequada utilização
de veículo oficial.

Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles, na administração pública não
há liberdade nem vontade pessoal, só se permitindo fazer ou deixar de fazer
o que está expresso em lei.

O projeto em exame, além de disciplinar a utilização dos veículos
automotores do Estado, coibirá seu uso indevido com as sanções que
prescreve, inclusive com a pena de demissão, no caso de reincidência.

A proposição reveste-se de grande importância, já que possibilita a
qualquer cidadão denunciar os abusos às autoridades competentes, o que
muito contribuirá para a eficácia da medida proposta.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.332197 com

as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Marcos Helênio -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.346197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.346197, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara

de utilidade pública a entidade Comissões Associadas do Meio Ambiente e
Sociedade Central de Minas Gerais - COMAMAS -, com sede no Município
de Contagem, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no V 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° 1.346197
Declara de utilidade pública a entidade Comissões Associadas do Meio

Ambiente e Sociedade Central de Minas Gerais - COMAMAS -, 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 Comissões

Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central de Minas Gerais -
COMAMAS -, com sede no Município de Contagem.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge 1-lannas, relator - Wilson Trópia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 25111197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Marco Rêgis, dando ciência a esta Casa do falecimento do

Sr. Antônio Carlos Benassi, ocorrido em 20111197, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência a esta Casa do falecimento do
Sr. Domingos Hamilton de Souza Lopes. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência a esta Casa do
falecimento do Sr. Emani Cota. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 326a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26111197
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: P Fase (Expediente): Ata
- 23 Fase (Grande Expediente) - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°s 1.534 a 1.540197 - Requerimentos n os 2.416 a 2.419197 - Questões de
ordem; chamada de recomposição do número regimental; inexistência de
"quorum' para continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia.

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

Ivo José - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Durval Ângelo
- Elbe Brandão - Erniano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.534/97

Declara de utilidade pública a Associação Carmelitana dos Amigos
Rotaryanos - ACAR -, 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 Associação Camielitana dos

Amigos Rotaryanos - ACAR -, 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 Reuniões, 21 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva
Justificação: A Associação Carmelitana dos Amigos Rotaryanos - ACAR - é

entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo prestar serviços de
assistência aos mais necessitados nas áreas de habitação, transporte,
alimentação saúde e educação, além de estimular e fomentar o ideal de
servir entre seus associados.

Desde a sua fundação, em 2513193, a ACAR tem prestado relevantes
serviços à população carente de Monte Carmelo. Pelo desempenho de suas
atividades, de elevado cunho social, faz jus à declaração de utilidade
pública, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres pares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.535197
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que menciona ao

Município de Lajinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Lajinha imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído de
terreno situado no Distrito da cidade de Lajinha, com as seguintes
características e confrontações: 24,20ha (vinte e quatro hectares e vinte
ares) de terras legitimas, com todas as suas benfeitorias e culturas, com 7
(sete) casas para colonos, Um (três quilômetros) de cercas e Um (um
quilômetro) de estrada, dividindo-se dentro dos seguintes limites: tem inicio
na estrada que liga a BR-262 a Lajinha, fazendo limites com a Associação
Atlética Banco do Brasil, José Augusto Ferreira e herdeiros de José Emídio
Afonso, estendendo-se até o ponto denominado Capoeira e daí fazendo
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divisa com Alvaro de Oliveira Dias, até a nascente do córrego do Sossego,
daí, córrego abaixo, segue fazendo limite com Alvaro de Oliveira Dias,
Eugênio Martins Rosa e Cooperativa dos Cafeicultores de Lajinha -
COOCAFÈ -, até a estrada que liga a BR-262 a Lajinha, registrado no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca sob o n° R-1312.385 do livro 02.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de novembro de 1997.
Glycon Terra Pinto
Justificação: O terreno objeto da reversão proposta por este projeto

destina-se à construção de casas populares. Tal destinação lhe é apropriada
por estar localizado próximo à sede do município. Assim, propiciará,
especialmente àqueles que lidam na atividade rural, maior comodidade,
evitando-se dessa forma o êxodo rural e proporcionando-se aos munícipes
de Lajinha condições dignas de vida.

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

PROJETO DE LEI N° 1.536197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Prudente de Morais -, com sede no Município de
Prudente de Morais.

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

dos Excepcionais - APAE de Prudente de Morais, com sede no Município de
Prudente de Morais.

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

Prudente de Morais - é pessoa jurídica de direito privado, de caráter
assistencial, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por
objetivo prestar assistência nas áreas de educação e habilitação do
excepcional, visando a seu bem-estar e sua integração social.

Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de utilidade pública,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Em consonância
com as altas finalidades a que se propõe este projeto, espera-se sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.537197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Baependi, com sede no Município de Baependi.

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 Baependi, com sede no Município de Baependi.
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.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Baependi é uma sociedade civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos,
de duração indeterminada, que tem por objetivo prestar assistência nas
áreas de educação e habilitação; proporcionar lazer ao excepcional, visando
a seu bem-estar e sua integração social; desenvolver a cultura especializada
e o treinamento de pessoal destinado a trabalhar no campo da educação
para o excepcional; pleitear junto aos poderes públicos competentes
medidas normativas e administrativas visando aos interesses do
excepcional.

Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de utilidade pública,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Em consonância
com as altas finalidades a que se propõe este projeto, espera-se sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°1.538/97
Declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas - Sinuelo do

Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas

- Sinuelo do Horizonte, 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, 25 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Centro de

Tradições Gaúchas - Sinuelo do Horizonte tem diretoria composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Posto isso, pleiteia a declaração de sua utilidade pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.539197
Declara de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda, 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 Clube de Vôo Serra da

Moeda, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Clube de Vôo

Serra da Moeda tem diretoria composta por 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.540197
Declara de utilidade pública o Clube Recreativo Areadense, com sede no

Município de Areado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo Areadense,

com sede no Município de Areado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Clube Recreativo

Areadense tem diretoria composta por 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 186, c/c o art. 103,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.416/97, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja formulado

apelo ao Gerente Regional da CEMIG de Ipatinga com vistas a que
providencie a extensão da rede elétrica até o Sítio Apaga Pito, na
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comunidade Mãe d'Agua, no Município de Antônio Dias.
N°2.417/97, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja enviado oficio

ao Secretário da Educação pedindo o envio a esta Casa de projeto de lei que
disponha sobre o novo prazo para opção dos especialistas de educação pelo
regime de 40 horas semanais de trabalho.

N° 2.418197, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que seja instalada uma
banca examinadora do DETRAN-MG, no Município de Leopoldina. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.419197, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja enviado oficio
ao Secretário da Saúde pedindo informações sobre as obras e verbas
incluídas nos orçamentos estaduais de 1996 e 1997 resultantes das
audiências públicas regionais de 1995 e 1996. (-A Mesa da Assembléia.)

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Como se pode verificar, Sr. Presidente, não

temos aqui número regimental nem para apreciação da ata. Solicito a
suspensão da reunião.

• Deputado Raul Lima Neto - Solicito recomposição de quorum.
• Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada de recomposição de "quorum.
• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados, portanto, não

há "quorum" para continuação dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.373/97

Comissão de Admininstração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 1.373197 dispõe
sobre renúncia à aposentadoria de servidor público estadual.

Publicado em 1119197, o projeto foi distribuído às comissões competentes
para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma
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do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

A proposição tem por escopo conceder ao professor público estadual
aposentado que esteja ocupando um segundo cargo no quadro do magistério
estadual o direito de renunciar à sua aposentadoria e contar o tempo de
serviço correspondente para aposentar-se no segundo cargo. Estabelece
ainda a proposição que a concessão desse direito se subordina à aquisição
da estabilidade e à comprovação de que durante o exercício dos dois cargos
o servidor não sofreu sanção administrativa nem foi processado
criminalmente.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar preliminarmente a
matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, com o objetivo de adequar a
proposição aos preceitos constitucionais pertinentes, notadamente no que se
refere ao princípio da igualdade e aos princípios que fundamentam o direito
positivo.

Com efeito, a prevalecer a regra somente para os professores públicos
ocupantes de dois cargos, haveria quebra do princípio isonômico, já que a
Constituição Federal também permite a acumulação de um cargo de
professor com outro técnico ou científico e de dois cargos de médico.

Ressalte-se que o exame de matéria relativa ao direito administrativo não
pode prescindir da relação existente entre este ramo do direito público e o
direito constitucinal, uma vez que é na Constituição que vamos encontrar
princípios previamente estabelecidos para a administração.

Na esteira desse entendimento, a proposição se apresenta justa e oportuna
e busca, indiscutivelmente, a transparência dos atos do poder público.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .373197 na forma do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Antônio Andrade, relator - lbrahim Jacob -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.394197

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em tela, da Comissão Parlamentar de Inquérito Que Apurou
Denúncias Envolvendo o Sistema Penitenciário de Minas Gerais, visa a
transferir da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça a
administração da Casa de Detenção Outra Ladeira, localizada no Município
de Ribeirão das Neves; da Cadeia Pública de Uberlândia e do Presídio Santa
Terezinha, situado no Município de Juiz de Fora.
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Publicada no "Diário do Legislativo" em 2019197, a proposição foi

distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

A requerimento do Deputado João Leite, o projeto tramita em regime de
urgência, vindo agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Lei n° 11.404, de 1994, que contém as normas de execução penal,

estabelece, em seu art. 170, que a Superintendência de Organização
Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura da Secretaria da
Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da Lei de Execução Penal e
a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-
lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa.

Ocorre, contudo, que o comando normativo referido não está sendo
respeitado na prática, ficando a Dutra Ladeira e outras cadeias a cargo da
Secretaria da Segurança Pública, que, institucionalmente, não possui
competência para tanto.

Em alguns estabelecimentos penais, como a Casa de Detenção Dutra
Ladeira, de Ribeirão das Neves; a Cadeia Pública de Uberlândia e o Presídio
Santa Terezinha, de Juiz de Fora, a situação é delicada e exige providências
imediatas do poder público. Nesses estabelecimentos, os detentos estão
amontoados em celas pequenas e mal arejadas, onde prevalece a falta de
higiene, sem nenhuma possibilidade de serem preparados para o retomo à
sociedade e sem o devido amparo psicossocial.

O problema só poderá ser solucionado a partir do momento em que a
Secretaria da Justiça assumir, de fato, a administração dessas unidades
prisionais. Enquanto isso não for concretizado, a sociedade mineira
continuará reclamando da inércia e da omissão do Estado.

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

1.394/97.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.	 -
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Marcos Helênio -

Antônio Andrade - lbrahim Jacob.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.518/97
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em epígrafe

extingue cargos e funções gratificadas da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
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Apresentado em 12111197 e publicado no "Diário do Legislativo" do dia

15111197, vem o projeto à Mesa, para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Nesse momento de crise econômica, esta Casa tem-se comprometido a

reduzir gastos públicos por meio da racionalização de sua máquina
administrativa.

Com tal objetivo, por meio da proposição em exame, pretende-se extinguir
60 cargos de Agente de Apoio às Atividades da Secretaria e 98 Funções
Gratificadas. Além disso, pretende-se restringir a substituição de servidores
investidos em cargos de direção ou em função de Gerente-Geral à hipótese
de impedimento do titular por prazo superior a 30 dias consecutivos.

Como se vê, as providências ora propostas são urgentes e necessárias,
vindo a contribuir para que haja significativa redução das despesas com a
manutenção do aparato burocrático deste Poder Legislativo.

Analisada, pois, em relação ao mérito, a proposição em tela caracteriza-se
como conveniente e oportuna.

No tocante aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cumpre assinalar que, consoante dispõem os hicisos III e IV do art. 62 da
Constituição do Estado, a matéria insere-se entre as de competência
privativa da Assembléia Legislativa e, nos termos do inciso 1, "d", do art. 66
da mesma Carta e do art. 79, VII, "e", do Regimento Interno, reserva-se à
iniciativa da Mesa da Assembléia. Deve, ainda, revestir-se sob a forma de
resolução, segundo prevê o art. 66, § 1 0, da Carta Estadual.

Atendidos, portanto, os requisitos constitucionais e regimentais, verifica-se
que inexistem quaisquer óbices a comprometer a tramitação do projeto de
resolução em exame.

Parece-nos, entretanto, oportuna a apresentação de emenda, para que se
estabeleçam regras para o ingresso de novos servidores na Assembléia
Legislativa. A nova sistemática proposta segue os mais modernos
parâmetros existentes e possibilita a formação de um corpo técnico de alto
nível, de acordo com as necessidades do Poder Legislativo. -

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n°

1.51 8/97 com a Emenda n°1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Acrescente-se onde convier:
"Art...... A nomeação de servidores para os cargos de provimento efetivo

no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dependerá de
prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, que terá, como
primeira etapa, a seleção para ingresso em curso de capacitação oferecido



1
557 1

E
o

0

£
o
0
'a

pela Escola do Legislativo -
§ 1 0 - A segunda etapa do concurso público previsto neste artigo terá

caráter eliminatório e consistirá na aprovação do candidato em curso de
capacitação teórica e prática oferecido pela Escola do Legislativo.

§ 20 - O candidato aprovado na primeira etapa do concurso público fará
jus, durante o período em que freqüentar o curso oferecido pela Escola do
Legislativo, a bolsa-auxilio no valor correspondente ao padrão AL-05.

§ 30 - O abandono do curso ou a reprovação do candidato nas disciplinas
cursadas implicará a devolução dos valores recebidos na forma do parágrafo
anterior.

§ 41 - A concessão da bolsa-auxilio não caracteriza vinculo de natureza
funcional entre o candidato e o Poder Legislativo.

§ 50 - A Mesa da Assembléia regulamentará o disposto neste artigo.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de novembro de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Dilzon Meio -
Geraldo Rezende - Maria Olivia - Francisco Ramalho - Ivo José.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
23197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em
epígrafe acrescenta parágrafos ao art. 5 0 da Lei n°5.301, de 16110169.

Nos termos regimentais, o referido projeto foi aprovado no 1 0 turno na
forma do Substitutivo n°1, com a Emenda n°3.

Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Feita uma análise minuciosa do projeto no 1 0 turno, constatou-se que este
não contém qualquer vício de natureza jurídica e, no tocante ao mérito,
mostra-se conveniente e oportuno.

Ratificamos, nesta oportunidade, por ocasião da apreciação do projeto no
20 turno, as opiniões já exaradas pelas comissões técnicas a seu respeito,
uma vez que o reaproveitamento de profissionais experimentados da reserva
no serviço ativo da Policia Militar muito contribuirá para tornar essa
corporação mais apta ao exercício do policiamento ostensivo e da
preservação da ordem pública, que a ela competem.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

23197 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 tumo.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Amaldo Penna, relator - Sebastião Navarro

Veira - lbrahim Jacob - Antônio Andrade.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23197
Altera o art. 136 da Lei n°5.301, de 16 de outubro de 1969.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os § 20, 30, 40 e 50 do art. 136 da Lei n°5.301, de 16 de outubro

de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Mi 136-
§ 20 - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o

serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a juízo
do Governo, para atender a necessidade especial relacionada com as
atividades da Polícia Militar, segundo dispuser regulamentação específica.

§ 30 - O militar designado nos termos do parágrafo anterior fará jus a
gratificação mensal pró-labore correspondente a 113 (um terça) dos
proventos da inatividade.

§ 40 - Sem prejuízo para o acesso na carreira do pessoal da ativa, a
designação das praças será feita no limite das vagas correspondentes,
observada a Lei de Fixação de Efetivos da Polícia Militar.

§ 50 - Os militares designados têm os mesmos direitos e obrigações dos
militares da ativa e estão sujeitos a todas as cominações legais.".

Art. 20 - O item 6 da alínea "a" do inciso III do art. 50 da Lei n°5.301, de 16
de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-
se, ainda, ao artigo o seguinte parágrafo único:

"Art. 5° -
III -
a)
6- possuir 20 grau completo e ser aprovado em exame de escolaridade.
Parágrafo único - O preenchimento dos requisitos previstos nos itens 5 e 6

da alínea "a" do inciso III será comprovado por meio de exames médico-
laboratoriais, psicológicos e de capacitação intelectual e física perante a
Junta Militar de Saúde e a Comissão de Avaliadores, integrada por oficiais
psicólogos.".

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.282/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.282197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara
de utilidade pública a Loja Maçônica Justiça e Liberdade Luziense n° 146,
com sede no Município de Santa Luzia, 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 â proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.282197

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Justiça e Liberdade Luziense
no 148, 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 Loja Maçônica Justiça e

Liberdade Luziense no 148, 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 Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.334197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.334197, do Deputado Baldonedo Napoleão, que

declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no
Município de São João dei-Rei, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.334/97
Declara de utilidade pública o 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 declarado de utilidade pública o 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 Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.341/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.341197, do Deputado Olinto Godinho, que declara de

utilidade pública a Sociedade Guanhanense de Cultura Musical, com sede no
Município de Guanhães, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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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°1.341/97
Declara de utilidade pública a Sociedade Guanhanense de Cultura Musical,

com sede no 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 Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson Trópia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 1997

ATA

ATA DA 327a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27111197
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - I a Parte: ? Fase (Expediente): Ata
- Correspondência: Ofícios e telegramas - ? Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

a
s 1.541 a 1.543197 -

Requerimentos n°5 2.420 e 2.421197 - Requerimentos da Comissão de
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - DiIzon Meio -

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - AiIton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - ibahim Jacob - Irani
Barbosa - lvair Nogueira - 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 - Mauti Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Marlini
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Heivécio -



562
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 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
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 5 2-Secretária, nas funções de 2°- Secretário,

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

- O Deputado Ermano Batista, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Pedro Wilson, Deputado Federal, convidando para o Encontro

Preparatório do Cinqüentenário da Declaração Americana sobre Direitos e
Deveres do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Bolívar Moura Rocha, Secretário de Acompanhamento Econômico
do Ministério da Fazenda, em atenção a requerimento do Deputado Marcos
Helênio, encaminhando parecer desse órgão referente à distribuição das
competências legalmente atribuídas à extinta SUNAB.

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o "Relatório de Atividades do Tribunal", relativo ao 30
trimestre de 1997. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador
(3), em atenção a requerimento do Deputado Leonídio Bouças (instalação de
unidade policial junto ao PROCON municipal), encaminhando informações
prestadas pela Secretaria da Segurança Pública; em atenção a requerimento
do Deputado Leonidio Bouças (instalação de escritório seccional do IMA no
Município de Araporã; disponibilidade de linhas de crédito para apoio à
renovação de frota das concessionárias de transporte coletivo
interniunicipal), encaminhando informações prestadas pelo IMA e pelo
BDMG; em atenção a requerimento do Deputado Geraldo Rezende (revisão
da Lei n° 10.847, de 318192), encaminhando informações prestadas pelo IMA.

Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Chefe de Gabinete do Ministério dos
Transportes, em atenção a requerimento do Deputado Roberto Amaral,
prestando informações sobre a conservação das rodovias federais no Norte
de Minas.
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Do Sr. Roberto de Meio Pinheiro, Prefeito Municipal de Mateus Leme e

Presidente da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - AMBEL -, solicitando que seja agilizada a tramitação do Projeto
de Lei n° 1.320197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.320197.)

Do Sr. Edson Soares, Presidente da Associação Mineira de Municípios -
AMM -, solicitando apoio às alterações na Medida Provisória n° 1.571-6197
propostas pelo Deputado Federal João Magalhães, para se evitar o bloqueio,
por parte do INSS, dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios
destinados aos municípios mineiros. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente-Geral da FHEMIG,
encaminhando informações relativas aos funcionários dessa Fundação. (- A
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Fernando José Aguiar Mendes, Presidente em exercício do Instituto
de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -, encaminhando cópia
de correspondência enviada ao Deputado Paulo Piau, em resposta ao Ofício
n°2.518/97. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Flávio Menicucci, Chefe do 60 Distrito Rodoviário Federal do DNER,
colocando-se â disposição para prestar quaisquer informações solicitadas por
esta Casa. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em
Minas Gerais, dando ciência da liberação de recursos financeiros destinados
ao Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Júlio Cláudio de Alvarenga Diniz, Coordenador-Geral da Região
Administrativa do Médio São Francisco (3), manifestando-se favoravelmente
aos Projetos de Lei n°s 1.299 e 1.461197 e, em relação ao Projeto de Lei n°
1.492197, encaminhando sugestões relacionadas com a criação da Inscrição
Provisória no Programa Micro Gerais.

Do Juiz da P Vara da Comarca de Pirapora, encaminhando cópias de
peças do processo de indenização movido por António Pereira de Oliveira
contra a empresa INONIBRÁS. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Jorge Henrique Schmidl, Chefe de Gabinete da -Secretaria da
Fazenda (2), informando, em atenção a requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio (concessão de crédito presumido de ICMS a produtores rurais que
atuam na avicultura), que o assunto está sendo estudado pela câmara
setorial; e, em atenção a requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Júnior (apresentação de proposta de convênio ao CONFAZ para conceder
benefícios referentes ao ICMS a produtores rurais que mantenham matas
nativas em suas propriedades), que a atual tributação dos produtos agrícolas
será mantida.

Da Sra:, Suzana Maria Barros Rebouças, Chefe do Posto da Fundação
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Nacional de Saúde em Belo Horizonte, solicitando sejam realizadas gestões
junto aos políticos federais com vistas à rejeição da proposta de extinção da
Fundação Nacional de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

Dos Srs. José Donaldo Bittencourt Jr., Presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Araxá, e Emílio Ludovico Neumann, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Araxá, manifestando seu apoio ao
Programa Micro Gerais. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.452197.)

Do Sr. Joubert C. Pereira, Presidente da Associação República Livre do
Artesão, solicitando providências com relação ao cercamento da área da
feira de artesanato da Via Expressa promovido por ordem do Governador do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura e do Abastecimento (2),

acusando o recebimento das Informações Prévias n°s 65 a 70197 e
informando, em atenção a requerimento do Deputado Roberto Amaral, que o
assunto de que trata o Oficio n° 2.589197 foi encaminhado à Secretaria de
Desenvolvimento Rural desse Ministério.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.541/97

Acrescenta inciso ao art. 4 0 da Lei n° 7.302, de 21 de julho de 1976, que
dispõe sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 40 da Lei n°7.302, de 21 de julho de 1978, fica acrescido do

seguinte inciso:
"Art. 4°- ...............
X - de alto-falantes em vias públicas, ou para elas dirigidos, no período

compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte de duas) horas, quando utilizados
para notas de falecimento.".	 -

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1997.
Bené Guedes
Justificação: Com a Constituição de 1988, atribui-se à União e aos Estados

a competência para legislar concorrentemente sobre a proteção ao meio
ambiente e o controle da poluição, cabendo à entidade federal estabelecer
normas gerais.

A proteção contra a poluição sonora insere-se no âmbito genérico do
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controle da poluição. No Estado de Minas Gerais, as normas referentes a
essa matéria estão dispostas na Lei n° 7.302, de 21/7/76, e em suas
alterações posteriores.

Este projeto de lei visa a liberar o uso de alto-falantes em vias públicas,
também para notas de falecimento, no período diurno.

A medida faz-se necessária, tendo em vista as peculiaridades locais de
muitos municípios, que ficariam impedidos de usar um instrumento que se
adapta plenamente às condições e às tradições da grande maioria das
comunidades mineiras. E preciso ressaltar, ainda, que, por meio de tais
anúncios, propicia-se o estabelecimento de correntes de solidariedade e
união.

Dessa forma, contamos com o apoio dos colegas desta Casa â aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 168, e/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.542/97
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Floricultura -

AMIFLOR -, situada no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de

Floricultura - AMIFLOR -, situada 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, 25 de novembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A diretoria da Associação Mineira de Floricultura - AMIFLOR -

apresentou as seguintes razões para a solicitação do reconhecimento de
utilidade pública: "A AMIFLOR é uma entidade civil sem fins lucrativos criada
para congregar e apresentar as pessoas que se dedicam á produção e à
comercialização de flores, plantas ornamentais e insumos. Foi fundada em
1717194 e tem por objetivo incentivar o desenvolvimento da floricultura em
Minas Gerais; colaborar para o aprimoramento técnico de seus associados;
promover o intercâmbio comercial e tecnológico; fomentar o comércio
interno e externo de flores, plantas ornamentais, acessórios, insumos e
correlatos e defender e preservar o meio ambiente, promovendo ações e
colaborando com entidades públicas ou privadas que busquem a harmonia
com o meio ambiente e o desenvolvimento auto-sustentado.

Para o cumprimento de seus objetivos, a AMIFLOR vem desenvolvendo
algumas linhas de trabalho, como a elaboração de um cadastro de
produtores mineiros; a criação de um serviço de assistência técnica; a
criação do setor de cursos e treinamentos para associados e para a
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comunidade; a promoção permanente de intercâmbio entre associados e
atividades de apoio à comunidade, além de estudos para viabilizar a
melhoria do setor no Estado. Essas atividades têm sido responsáveis pelo
inicio da organização e pela ampliação do setor de floricultura em Minas
Gerais e, em especial, pelo aparecimento de uma floricultura de qualidade.

Entre as atividades de apoio à comunidade que a Associação vem
desenvolvendo está o convênio com a Associação Municipal Social - AMAS -

que já permitiu o treinamento de 42 adolescentes de rua como auxiliares de
jardinagem e seu posterior encaminhamento a emprego; o convênio com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que possibilitou o treinamento de 28
jardineiros; o acordo com a CEMIG para os cursos de arborização urbana e o
apoio a escolas públicas e privadas na implantação de cursos de formação
profissional de jardineiros.

O setor de assistência técnica já prestou serviços a cerca de 40
proprietários rurais para a implantação de novos projetos de floricultura ou
para resolver problemas existentes.

O setor de treinamento ofereceu à comunidade, até o momento, cerca de
200 cursos, que atenderam a aproximadamente 2.500 alunos.

Estamos certos de que a AMIFLOR vem desenvolvendo um sério trabalho
de desenvolvimento econômico e social para o setor de floricultura mineira,
merecendo, portanto, seu registro como entidade de utilidade pública".

Pelo exposto, solicito o apoio de meus pares para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.543197
Altera o art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe

sobre as licitações e os contratos da administração centralizada e autárquica
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - O art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1957, passa a

vigorar com a seguinte redação;
'Art. 1"- Esta lei estabelece regras específicas para as licitações e para a

celebração de contratos administrativos relativos a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito da administração
pública estadual.

§ 1 0 - Subordinam-se aos preceitos desta lei, como licitantes ou
contratantes, os órgãos e as entidades das administrações direta e indireta
de todos os Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério
Público.
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§ 20 - Poderão participar dos processos licitatórios, em igualdade de
condições, todas as pessoas físicas ou jurídicas capazes de contratar com o
Estado, inclusive as cooperativas legalmente instituídas.".

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.
Paulo Piau
Justificação: A Constituição de 1988 incentiva, em vários de seus

dispositivos, o cooperativismo como forma de promoção do desenvolvimento
econômico e da solidariedade social. No inciso XVIII do art. 5 0 da Lei Maior -
inserida, portanto, no capítulo "Direitos e Garantias Fundamentais" - está a
norma que assegura a livre possibilidade de criação de cooperativas,
independente de autorização e vedada a interferência estatal em seu
funcionamento. No capítulo "Ordem Econômica e Financeira", no § 2 0 do art.
174, determina-se que "a lei apoiará e incentivará o cooperativismo e outras
formas de associativismo".

Apesar do entendimento de que a participação das cooperativas nos
processos licitatórios não deve sofrer nenhum obstáculo, a legislação
estadual não faz referência expressa a essa modalidade de pessoa jurídica.
Por outro lado, a Lei n°9.444, de 25111187, que regulamenta as licitações e
os contratos da administração estadual, apresenta alguns aspectos que
merecem ser aprimorados, dada a mudança no ordenamento constitucional e
a vigência da norma geral representada pela Lei Federal n°8.666, de 1993.

Assim, propomos a alteração do art.1 0da Lei n° 9.444, de 1987, para que
seja a norma adequada aos preceitos gerais ora vigentes.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.420197, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja enviado oficio

ao Presidente do BDMG pedindo as informações que relaciona relativas a
verbas repassadas ao Município de Martinho Campos. (-: A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.421197, do Deputado Ivo José, em que pede sejam solicitadas ao
Governador do Estado informações sobre os gastos do Poder Executivo com
a publicidade do sistema estadual de educação, de janeiro de 1996 a outubro
de 1997. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.251197, nos termos do § 2 0 do
art. 173 do Regimento Interno.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Educação e dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Maria Olivia e Francisco
Ramalho.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de
Transporte, de Educação, de Direitos Humanos e de Política Agropecuária e
dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Wanderley Ávila e Marco Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, gostaria de tomar público pedido do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, feito agora, às 13h30min, pelos Promotores
Mariano Guimarães Sepúlveda, Antônio Aurélio Santos, Afonso Henrique de
Miranda Teixeira e José Fernando Mareiros Sarabando. Eles pedem ao
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ia Vara Criminal da Capital a prisão
preventiva do denunciado Antônio João dos Reis, Delegado de Policia, já
qualificado no citado feito pelos fatos e fundamentos que a seguir passarei a
expor. A peça traz esclarecimentos e documentos, constando do seguinte: (-
Lê:)

t policial/denunciado Antônio João dos Reis possui comportamento
desviado e agressivo, marcado pela prepotência e má índole e, abusando de
sua condição funcional de Delegado de Polícia, há tempos, vem se dando à
viciosa e contínua prática de delitos, dos mais variados, em face de cidadãos
e detentos sob sua custódia, provocando, dada a impunidade que
injustificadamente o agasalha, ao invés de respeito e confiança, sentimentos
de repugnância e terror, além de compreensível descrédito para sua
instituição. Senão, sintética e exemplificadamente, vejamos:

Em setembro de 1990, o ora requerido, então na Chefia da Divisão de
Crimes contra o Patrimônio ('Furtos e Roubos) desta Capital, insolente e
injustificadamente, desatendeu uma incontroversa ordem judicial (alvará de
soltura, expedido pelo Dr. João Vicente Mosconi, então Juiz da 7° Vara
Criminal desta Capital, em favor do preso Roberto Alves Gonçalves), sendo,
como não poderia deixar de ser, denunciado por prevaricação e abuso de
autoridade perante a 9° Vara Criminal desta Capital (processo este em que,
condenado em 1a instância, lamentavelmente foi absolvido em grau
recursal).

Já em novembro de 1990, comandados do citado Delegado, ilegalmente,
detiveram o egresso Márcio Antônio de Oliveira, quando este se dirigia para
o trabalho, conduzindo-o para a Divisão de Crimes contra o Patrimônio,
sendo que, depois de apresentado ao policial Antônio João dos Reis, nunca
mais se teve notícia da infeliz vítima. Tal fato, a exemplo de inúmeros outros
do gênero, motivou apresentação de denúncia perante o Juízo Criminal
desta Capital ffia Vara), em face do referido Delegado e de quatro
subordinados seus, como incursos (ao menos) nas sanções do art. 30, letra
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'1a", da chamada Lei de Abuso de Autoridade, ação penal essa que,
infelizmente, culminou com a confirmação da absolvição dos réus.

Em 2914191, o comerciante Sr. Antônio Barbosa do Carmo compareceu
perante esta Casa, objetivando a responsabilização do requerido e de outros
policiais, já que, dias antes, fora indevida e abusivamente abordado e detido
por eles, tendo sido levado para as sombrias dependências do prédio do
DEOESP, unidade então já chefiada pelo denunciado, oportunidade em que
foi alvo de diversas e cruéis torturas, a fim de que confessasse delito que
não havia praticado, qual seja, o de um crime de seqüestro. Tal fato,
comprovado materialmente através de ACD, foi também objeto de
confirmação pelos depoimentos da vítima e testemunhas, motivando
oferecimento de nova denúncia em face do indigitado Delegado e dois de
seus comandados, feito esse distribuído junto a essa 1a Vara Criminal, onde
Antônio João dos Reis foi absolvido, e seus subordinados, condenados
(Processo n°024.91.780.276-1, há tempos no Tribunal de Justiça).

Já em 2312192, o requerido foi o protagonista do trágico e covarde
homicídio do caminhoneiro e pai de família Jorge Edvard Xavier, fato
ocorrido no Distrito de Tejuco, a 7km da cidade e Comarca de Brumadinho,
no vale do Paraopeba. Tal fato, de repercussão nacional, ensejou outra
denúncia contra o Delegado Antônio João dos Reis (e outro), sendo que,
submetido a julgamento e condenado pelo egrégio Tribunal do Júri na
Comarca de Betim, recente e lamentavelmente, foi a r. decisão popular
objeto de anulação pelo órgão "ad quem".

Não sem motivos, em março de 1992, o honrado e combativo colega
Antônio Francisco Patente, já amparado em farto dossiê,
fundamentadamente, pleiteou perante o Juízo da Comarca de Brumadinho a
prisão preventiva do Delegado Antônio João dos Reis. No entanto e
infelizmente, tal pleito não foi encampado pelo Judiciário.

Em setembro do ano de 1994, os mecânicos Daniel Roque da Silva e João
Batista Roque compareceram perante esta Promotoria de Justiça
Especializada, oportunidade em que consignaram em suas declarações que
o arbitrário Delegado ameaçou-os e trancafiou-os nas dependências do
DEOESP, já que teriam procurado esta Casa, objetivando a
responsabilização de outros policiais, subordinados do requerido, que já o
haviam perseguido para que desmanchassem e retirassem seus pertences
do imóvel que ocupavam. Dito fato fora alvo da cabível persecução criminal
perante a 2a Vara Criminal desta Capital, onde, em decorrência de
lamentáveis desatinos e contradições judiciais, o réu, mais uma vez, acabou
sendo acobertado pelo manto da impunidade, dessa feita através da
prescrição da pretensão punitiva.

Já em fins de outubro de 1997, como se não bastassem tantas
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arbitrariedades perpetradas pelo requerido (inclusive em outros Estados da
Federação, como Rio de Janeiro e São Paulo), esta Promotoria de Justiça
procedeu ao oferecimento da competente denúncia em face do sempre
mencionado Delegado e subordinados seus, já que fora apurado, de forma
pormenorizada e inquestionavelmente isenta, por Promotores de Justiça
atuantes perante a Vara de Execuções Criminais e Deputados membros da
chamada CPI do Sistema Carcerário, da Assembléia Legislativa, que ele,
especialmente no período compreendido entre março de 1996 e abril de
1997, na companhia de outros maus policiais civis, teriam perpetrado uma
série de espancamentos e crueldades em face de vários detentos
custodiados no nebuloso DEOESP. Distribuída perante a ia Vara Criminal, a
respectiva exordial, como também não poderia deixar de ser, foi
devidamente recebida, sendo que o interrogatório dos réus encontra-se
designado para o dia 19112197.

A propósito, ainda que incidentalmente, consta ainda nos autos mais
especificamente em apreço que, no mesmo período (e possivelmente
também antes) em que, no malsinado DEOESP, o ora requerido e
comandados seus submetiam determinados presos a degradantes vexames
e constrangimentos, paradoxal e indevidamente, os arbitrários policiais da
referida unidade privilegiavam em termos de tratamento outros elementos ali
'hospedados' (como, v.g., o assaltante e ex-policial Gados Eduardo dos Reis,
que 'entrava e saía quando bem queria' da referida unidade; o traficante Luiz
Femando da Costa, vulgo 'Beira-Mar', que até faria uso de celular, sauna e
uísque; o ex-Prefeito de Mariana, João Ramos; e, ainda, o traficante Flávio
da Cunha Figueiredo, preso esse que seria ligado ao Delegado ora requerido
e apontado como intermediador de várias fugas, facilitadas mediante
propinas).

Não bastassem os gravíssimos e ilustrativos fatos retronarrados, há cerca
de uma semana, mais precisamente em 18111197, ainda com fulcro nas
insuspeitas e eficientes investigações levadas a efeito pelos dignos
componentes da CPI do Sistema Carcerário, foi ofertada outra denúncia
envolvendo o Delegado requerido (originariamente distribuída perante a P
Vara Criminal e redistribuída a essa? Vara, 'ex-vi' o teor da certidão anexa),
uma vez que, desta feita, teria ele agido, mediante conluio com o Delegado-
Chefe e dois Peritos Criminais do Instituto de Criminalística, a fim de
descaracterizar um compartimento existente no interior do DEOESP,
denominado "igrejinha", onde eram perpetradas as medievais e covardes
torturas contra detidos e detentos.

Assim é que, conforme fartamente comprovado, constatou-se que o local
usado como sala de torturas no DEOESP, inspecionado em 914197 por
integrantes da CPI do Sistema Carcerário e por Promotores oficiantes junto à
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Vara de Execução Criminal, foi ousada e dolosamente descaracterizado pelo
Delegado requerido, que, ajustado com o Delegado-Chefe do Instituto de
Criminalística, inovou-o artificiosamente, violando o lacre da perícia original,
suprimindo uma barra de ferro e modificando os orifícios utilizados para
encaixe e sustentação desta, tudo de forma a tentar camuflar o esquema de
montagem do famigerado pau-de-arara, utilizado para a prática de torturas
naquela malsinada unidade policial. Acrescente-se que tal gritante inovação
pode ser facilmente constatada pelo confronto das filmagens realizadas pelo
serviço de imprensa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com as
fotos do simulacro de perícia efetuado posteriormente por "encomenda" do
Delegado requerido aos seus comparsas do Instituto de Criminalística.

Ademais, assim como em princípios de 1992, durante as investigações
atinentes ao homicídio ocorrido em Brumadinho e imputado ao Delegado
Antônio João dos Reis, tentou-se inutilmente intimidar, com covardes
ameaças, o digno membro do Ministério Público que à época acompanhava
as apurações, por ocasião da CPI que redundou nas mais recentes
denúncias contra o requerido e outros policiais, ocorreu um incêndio
criminoso nas dependências da Assembléia Legislativa (cercanias do
gabinete do Deputado Estadual Ivair Nogueira, relator das respectivas
apurações), delito este que, devido aos meios de execução e às
circunstâncias, sugere ter sido praticado com o mesmo vão intuito do
primeiro, cujas suspeitas recaem - suposta e obviamente - em membros da
Polícia Civil deste Estado.

Em apertada e exemplificativa síntese, esses são alguns dos diversos e
graves fatos que envolveram e envolvem diretamente o ora requerido.

"In casu", não restam dúvidas acerca da existência de diversos delitos,
pretéritos e atuais, cujas provas se dessumem em fartas informações
testemunhais e documentais, então presentes nos autos. Na mesma
concludente trilha caminha a prova da autoria".

Sr. Presidente, agora vem ainda um farto apoio de provas dos membros do
Ministério Público, culminando com o pedido final do Ministério Público de
prisão preventiva do Delegado Antônio João dos Reis. Quero, então, ler o
final, Sr. Presidente, quando os Promotores dizem:

"Vê-se, portanto, que a ordem pública resta clara, ostensiva e
perigosamente perturbada pelas criminosas condutas do indigitado Delegado
ora requerido, pois ele, além dos mais recentes e graves fatos, de há muito
encontra-se envolvido em outros não menos lamentáveis, que vão desde
abuso de autoridade a homicídio, tendo respondido e estando respondendo a
outros processos-crime, nada indicando que interromperá sua escalada
criminosa, a menos que seja detido.

Por tais motivos, requeremos a V. Exa. seja determinada a prisão
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preventiva do Delegado Antônio João dos Reis, por ser a aludida medida a
oportuna expressão de justiça de modo a impedir o desiderato continuo por
este perpetrado.

Deferida a presente medida, sugere o Ministério Público que o requerido
seja encaminhado à clausura nas dependências da Policia Militar deste
Estado, na forma da legislação pertinente à prisão especial, observando-se,
desta feita, a proteção da determinação judicial (para que companheiros de
trabalho não minimizem a sua detenção cautelar, soltando-o ou conferindo-
lhe privilégios não previstos em lei), bem como a sua segurança, posto que,
por estar envolvido em diversos fatos delituosos, não venha a sofrer
represália no interior de estabelecimento prisional da Polida Civil ou da
Secretaria da Justiça deste Estado.

Nestes termos, pede deferimento. Belo Horizonte, 24 de novembro de
1997. Mariano Guimarães Sepúlveda - Promotor de Justiça; Antônio Aurélio
Santos - Promotor de Justiça; Afonso Henrique de Miranda Teixeira -
Promotor de Justiça; José Fernando Marreiros Sarabando - Promotor de
Justiça".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de todo o trabalho realizado pela
CPI do Sistema Carcerário, os Deputados da Assembléia Legislativa, a
assessoria e os Consultores que elaboraram o relatório final da CPI puderam
reunir a farta documentação que o Ministério Público pôde ter em mãos para
já apresentar três denúncias contra agentes públicos que vêm sendo
violentos e que não utilizam o cargo que lhes é conferido para trazer, na
verdade, segurança para este Estado.

Para concluir, Sr. Presidente, queria trazer a esta Casa mais um resultado
do trabalho sério que empreendemos, buscando uma solução para essa
grave situação no nosso Estado, onde ocorre um índice de 85% de
reincidência no crime, O Estado gasta muito, e não temos recuperação, ao
contrário, vemos pessoas, em cargos importantes do Estado, utilizando-se
deles para cometer arbitrariedades. Queremos apoiar esse pedido do
Ministério Público de prisão preventiva do Delegado Antônio João dos Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,

imprensa, público das galerias, alguns motivos me trazem a esta tribuna na
tarde de hoje. O primeiro deles relaciona-se à audiência pública realizada no
Congresso Nacional, na terça-feira passada, dia 25, quando ali foi debatida
intensamente a questão do aborto. Das 9 horas ás 14 horas, tivemos
representantes dos dois lados. Tivemos aqueles que estão defendendo a
vida, aqueles que acreditam nos valores fundamentais, na moral, na ética,
aqueles que respeitam a dignidade do ser humano e entendem que a pessoa
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humana é, em qualquer idade - não importa se com três meses de vida ou
com 60, 80 anos - a mesma pessoa humana, criada à imagem e semelhança
de Deus; portanto, tem dignidade e deve ser respeitada por isso. A Deputada
do PSDB, Zulaiê Cobra; a Deputada pelo PT, Marta Suplicy; o Deputado pelo
PT, Eduardo Jorge, autor do Projeto de Lei n° 20, e o Deputado José
Genoino perderam no debate. O Deputado José Genoino, infelizmente,
perdeu o controle emocional e partiu para agressões verbais contra aqueles
que defenderam com argumentos a idéia de que o ser humano deve ser
preservado, de que esse absurdo que tentam trazer para o nosso Pais,
colocando na lei do aborto os casos ali descritos, é, antes de tudo, uma
medida inconstitucional, porque a Constituição cidadã, de 1988, já cassou o
Código Penal de 1940. As outras Constituições não tinham uma posição
clara a respeito, mas a Constituição de 1988, no art. 50 , garante a
inviolabilidade da vida, e a jurisprudência internacional diz que a vida
começa no momento da concepção.

Então, queremos trazer essa boa noticia de que o Congresso Nacional já
se posiciona, na sua maioria, em defesa da vida, contra o Projeto de Lei n°
20. Pelo que vimos, havia alguns gatos-pingados defendendo a morte, o
aborto, e uma ampla maioria defendendo a vida. Ficou evidente que a nação
brasileira, formada de 83% de católicos e 9% de evangélicos, uma
população absolutamente cristã, não vai aceitar que neste país seja
implantado esse assassinato com argumentações falsas, apresentadas nos
meios de comunicação, dizendo que há uma prática clandestina absurda de
abortos, o que é mentira. A própria Organização Mundial de Saúde não
dispõe de nenhum dado que permita afirmar com certeza quantos abortos
são praticados.

Para concluir, nos Estados Unidos, antes de ser aprovado o aborto,
matavam-se 150 mil crianças; depois da aprovação do aborto, esse número
passou para 1.500.000 abortos por ano. O testemunho de um dos
responsáveis pela implantação do aborto nos Estados Unidos, Dr. Bemard,
que praticou 75 mil abortos nos Estados Unidos com a aprovação da lei, foi o
de que surgiu uma nova ciência, um novo estudo, chamado fetologia.
Envolvendo-se nesse estudo, ele descobriu e convenceu-se de que a vida

; começa no momento da concepção e, por isso, tomou-se um defensor da
vida, um combatente contra o aborto, não só nos Estados Unidos, mas no
mundo inteiro.

Essa é a primeira noticia que queria trazer. Queremos dizer que todos
aqueles que defendem a vida devem manter-se em alerta, atentos, até que

' consigamos de uma vez por todas acabar com essa ameaça em nosso país.
Defendemos a vida desde a concepção e em hipótese nenhuma
concordamos com o aborto, que, em outras palavras, é um assassinato
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covarde e cruel de um ser indefeso.

O segundo assunto que nos traz aqui é que, também na terça-feira,
juntamente com o 1 0-Vice-Presidente desta Casa, o Deputado Cleuber
Carneiro, e com diversas entidades, como o Tribunal de Contas, a Prefeitura
de Belo Horizonte, a Federação dos Municípios, a ABOP, a Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, a Secretaria da Fazenda, enfim, todas
essas entidades que foram responsáveis pela organização do fórum técnico
sobre gestão pública e cidadania, pudemos entregar em mãos o relatório
final desse fórum ao relator do Projeto de Lei Complementar n° 135, que
altera a Lei no 4.320, do Deputado Augusto Viveiros, que acolheu e assumiu
o compromisso de apresentar em Plenário, como emendas dele, as
sugestões de Minas Gerais. Fomos, também, ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Deputado Henrique Alves, que nos acolheu de uma
forma muito cavalheira, gentil e cortês, pedindo que sugeríssemos o nome
do relator para a matéria na Constituição e Justiça, demonstrando o respeito
e o reconhecimento pelo trabalho que a Assembléia de Minas e o Estado de
Minas ofereceram. Isso foi muito gratificante para nós, mostrando que à
medida que começarmos a agir politicamente, convocando os técnicos
envolvidos em cada área de nossa sociedade, teremos, enquanto
legisladores estaduais, como influir na decisões tomadas no Congresso
Nacional. Se não influímos mais é porque, muitas vezes, a Assembléia se
mantém à distância, deixando de se envolver na situação. Porém, esse é um
dos papéis fundamentais da União Nacional dos Legislativos Estaduais -
UNALE: buscar uma participação maior das Assembléias, influindo nas
decisões do Congresso. Por isso estava presente conosco o Presidente da
UNALE, Deputado Geraldo Magela, que fez questão de, em nome das
Assembléias, hipotecar o seu apoio a essa iniciativa da Assembléia de
Minas.

Um terceiro assunto que gostaria de trazer, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
e seria bom que neste momento aqui estivesse também presente o
Deputado Anderson Adauto, refere-se a um infeliz pronunciamento por ele
feito desta tribuna, quando colocou sob suspeita a atuação dos técnicos
desta Casa, chamando-os de incompetentes. Ora, esta Casa tem como
função institucional, como missão e obrigação fiscalizar e legislar. A
competência de legislar foi reconhecida pelo Deputado Anderson Adauto.
Realmente os técnicos desta Casa são extremamente profissionais,
extremamente competentes. E todos os parlamentares que os procuram, que
buscam a sua assessoria são muito bem atendidos, e sou testemunha dessa
realidade. Mas diz o Deputado Anderson Adauto que esta Casa não tem a
mesma competência para fiscalizar, para exercer seu papel fiscalizador,
questionando, inclusive, os papéis das CPIs que aqui são instaladas.



rÀ
575

Deputado Anderson Adauto, acabamos de ouvir aqui um pronunciamento do
Deputado João Leite, que, na sua competência, enquanto Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, comandou uma das CPls mais respeitadas
deste Estado. Esperamos concluir, na próxima semana, a CPI do IPSEMG,
por meio da qual queremos apresentar propostas que alterarão os rumos
dessa instituição, que já se encontra falida no seu gerenciamento. Ora,
Deputado Anderson Adauto, são os técnicos desta Casa que nos assessoram
nesse trabalho. E digo mais, em tempo algum esta Casa teve tão grande
papel fiscalizador como está tendo ultimamente. As informações do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais já estarão
disponibilizadas para a Assembléia Legislativa a partir do ano que vem,
quando teremos todo o acompanhamento da execução orçamentária. Além
disso, a cada final de mês, o Governo terá que mandar um disquete
contendo dados sobre o que foi realizado.

São conquistas que realizamos nesta Casa. Já avançamos na Comissão
de Fiscalização Financeira. Chegamos hoje, por volta das 11 horas, de uma
inspeção que fizemos nas obras de complementação da Via Expressa,
durante a qual a Comissão esteve presente, para, junto com técnicos desta
Casa, verificar como está o funcionamento e o porquê da demora e do custo
de R$22.000.000,00. Vamos fazer outra audiência pública para fiscalizar,
não dos gabinetes, mas "in loco", a execução da obra.

Voltamos há poucas semanas do vale do Jequitinhonha, onde fomos
inspecionar as microbarragens que estavam ali instaladas. E, por causa da
nossa iniciativa de fiscalização, o Congresso Nacional enviou uma comissão
para lá, e o Tribunal de Contas também enviou uma equipe para nos dar
detalhes maiores dessa fiscalização. Ora, isso não é ser competente em
fiscalização, Deputado Anderson Adauto? Nós já temos dois requerimentos
aprovados, para que a Comissão de Fiscalização fiscalize a BR-381 e
verifique como está o andamento das obras. Requerimento aprovado, nós
iremos ao Triângulo mineiro verificar a construção da hidroelétrica. Ora, isso
não é competência em fiscalização? São exatamente os técnicos desta Casa
que nos assessoram. O que V. Exa. está talvez querendo é:que criemos,
dentro desta Casa um novo Tribunal de Contas. E isso não é possível porque
já existe um. O trabalho técnico a ser feito é realmente realizado pelo
Tribunal de Contas. E essas informações têm que ser passadas pelos
Deputados, porque quem decide são eles, que têm a missão fiscalizadora. Já
fizemos visita ao Tribunal de Contas e estabelecemos uma parceria entre os
técnicos desta Casa e os de lá, buscando uma integração maior. Já temos
emenda à proposta de mudança da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, na
qual exigimos uma dependência maior desta Assembléia, principalmente a
cada denúncia que lá chegar, e que esta Casa seja imediatamente
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informada. Ora, isso não é fiscalização, Deputado Anderson Adauto?

Gostaria de concluir - pois já estou vendo meu tempo terminar - e dizer
que V. Exa. foi infeliz, Deputado Anderson Adauto. Reconhecemos a
competência dos técnicos desta Casa e reconhecemos, também, que os
parlamentares estão interessados, sim, em fazer fiscalização. Só que somos
o Poder Legislativo e não respondemos pelo Poder Executivo quando este
não toma as medidas propostas pela CPI. Não respondemos pelo Tribunal
de Justiça quando este não toma as medidas que esta Casa encaminha e
não respondemos pelo Ministério Público quando este não toma as suas
providências. Nós tomamos as nossas providências enquanto legisladores e
dentro da nossa competência. Cabe a nós fiscalizar quando sentimos que
não foi feito o suficiente na fiscalização. Cabe a nós apresentar
requerimento, denunciar desta tribuna e agir politicamente na busca de maior
transparência para a coisa pública em nosso Estado.

Termino dizendo, Deputado Anderson Adauto, que V. Exa. foi infeliz.
Reconheço a pessoa que V. Exa. é e sei que saberá reconhecer de público
que foi infeliz nessa afirmação.  Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Ângelo* Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas; há pouco, o Deputado João Leite registrou mais uma medida da
CPI a ser assumida e encaminhada, de forma corajosa, pelo Ministério
Público. Foi um trabalho que, durante 160 dias, mobilizou a sociedade
mineira, por ter sido sério, comprometido e árduo, demonstrando que esta
Casa, quando quer trabalhar, estar a serviço da sociedade, ser um Poder de
fato, consegue sê-lo.

E importante registrar que o pedido de prisão preventiva do Delegado João
Reis está fundado nos autos da CPI, que, de forma inequívoca, registrou,
documentou, constatou e testemunhou todas as denúncias e acusações
arroladas pelo Ministério Público. Deputado João Leite, o Tribunal de Contas,
o Ministério Público e o próprio Tribunal de Justiça estão implementando
todas as medidas e propostas da CPI, mas o Poder Executivo continua
dormindo em berço esplêndido, e, até agora, pelo que parece, nenhuma das
medidas foi tomada. Isso é lamentável. Solicitamos â comissão de estudos
que, no prazo de até 90 dias, decida sobre a transferência dos presos da
Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça. Até agora,
Srs. Deputados, o Governador do Estado, por força estranha, que
deveríamos, como Poder, analisar com seriedade, não tomou nenhuma
medida para essa transferência. há pouco, o Deputado João Leite mostrava-
me um caderno em que o Secretário da Segurança Pública registra as
propostas para uma política prisional. Isso é um contra-senso, pois fere a Lei
de Execução Penal, que, em seu art. 170, determina que os presos devem
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estar na Secretaria da Justiça, ou ela estaria sendo incompetente, frágil e
não estaria assumindo suas responsabilidades. Além do mais, os 10 mil
presos que estão na Secretaria da Segurança Pública demonstram o grande
contra-senso dessa política prisional, porque cerca de 60% deles já são
condenados. Queremos lamentar a atitude do Governador, que vai ser
conhecido no Estado como o Governador que está na contramão dos direitos
humanos e de urna política prisional que trate os presos com dignidade; vai
ser conhecido como o Governador que, simplesmente, desconheceu uma
CPI que sensibilizou toda a sociedade mineira.

Mais ainda, Srs. Deputados, a CPI determinou, conforme estabelece o art.
115, inciso III, do Regimento Interno, que o Governador deveria afastar todos
os Detetives, Delegados, policiais civis e militares cuja participação em
torturas foi comprovadamente constatada nos autos da CPI. E o Governador,
na contramão dos direitos humanos, promove um deles a Delegado III e dá a
Medalha Santos Dumont a outro. Este, Ronaldo Jaques Camargo, está
tentando fraudar um incêndio nesta Assembléia Legislativa, talvez, Sr.
Presidente, querendo que o incêndio, em vez de ser criminoso, volte a ser
pecaminoso. E um absurdo que este Poder assista a tudo isso passivamente,
sem tomar nenhuma providência; isso é uma verdadeira piada. Um
Delegado vem aqui, após a conclusão do laudo pericial, levanta mais 300
quesitos para provar que o fogo não foi criminoso, mas provocado por uma
cafeteira elétrica no gabinete do Deputado lvair Nogueira. Entretanto,
estamos assistindo a tudo isso e vendo esse senhor ser promovido.

O Governador - que talvez esteja mais preocupado em permanecer em
Brasília para derrubar a estabilidade dos servidores públicos ou fazendo
conchavos para vender a CEMIG, a COPASA-MG, o BEMGE, entregando
todo o património do Estado e, até, quem sabe, vendendo o próprio Palácio
da Liberdade, em virtude de uma sanha privativista - não toma nenhuma
providência. E lamentável.

Se, de um lado, temos elogiado o Ministério Público, destacando a
coragem dos Promotores de Justiça, a seriedade do trabalho que estão
desenvolvendo em consonância com os resultados da CPI, por outro lado
lamentamos que esse senhor esteja governando o Estado de Minas Gerais.
Governando para quem, para onde? O que ele quer com este Estado? Se,
muitas vezes, não consegue nem ter autoridade diante da sua bancada no
Poder Legislativo, será que também não irá conseguir controlar a polícia?
Será que vai ser refém da policia? Será que não vai ter coragem de assumir
a sua posição, que, segundo ele, é de preocupação com os direitos humanos
e motivada pelos ideais cristãos? Portanto, eu quero registrar essa postura
do Governador do Estado, que é lamentável. Se ele tivesse aderido a essa
causa, hoje, além de ter a sua prisão preventiva decretada, o Delegado João
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Reis teria sido afastado do cargo no DEOESP e já poderia ter sido
instaurado um processo administrativo para sua exoneração a bem do
serviço público. Acho que isso é o que a sociedade mineira espera, esse é o
anseio de todos que acreditam que a vida humana não pode ser banalizada,
mas deve ser tratada com seriedade. Esse é o anseio de todos os pais e
mães, cidadãos do Estado de Minas Gerais, que, tarde da noite, sentem-se
inseguros com relação a seus filhos não somente quanto à violência
marginal e criminal que existe nas mas de Belo Horizonte e no interior do
Estado, mas também no que diz respeito à postura da própria policia.

Concedo o aparte ao nobre colega Deputado João Leite.
O Deputado João Leite (Em aparte) - Obrigado, Deputado Durval Angelo.

Eu gostaria de apoiar especialmente a parte do seu pronunciamento que diz
respeito à questão carcerária e ao envolvimento da Secretaria da Segurança
Pública, ou seja, da Polícia Civil, com o sistema penitenciário de Minas
Gerais.

Estamos de posse de um livro da Secretaria da Segurança Pública que
versa sobre a modernização do sistema carcerário estadual. Estão
tramitando na Assembléia Legislativa - e esperamos votar hoje, em redação
final - as modificações no Fundo Penitenciário Estadual, que fazem com que
a Secretaria da Segurança Pública não seja mais beneficiária desse Fundo.
Queremos, na verdade, a transferência dos presos provisórios e dos de
condenação definitiva para a Secretaria da Justiça, já que,
constitucionalmente, não é a Polícia Civil que deve cuidar deles. Através de
um documento divulgado pelo Deputado Paulo Schettino, o Secretário da
Segurança Pública disse que a Polícia Civil deve cuidar do preso provisório.
Não é assim que a Lei de Execução Penal determina. Ela estabelece que a
Secretaria da Justiça deve cuidar do preso provisório e do de condenação
definitiva. Vemos, por essas cartilhas, a dificuldade que a Secretaria da
Segurança Pública tem para abandonar esses presos.

Deputado Durval Angelo, para encerrar minha intervenção, agradeço-lhe a
oportunidade e gostaria de dizer que o Governador não está tão distante, ao
sancionar um projeto de sua autoria, da Ouvidoria de Polícia, dando
oportunidade para que o cidadão de Minas Gerais recorra a essa Ouvidoria,
criada através desse projeto tão bem elaborado e reconhecido pelo
Governador. Esperamos que essas medidas importantes e essa Ouvidoria
que o senhor sonhou sertão importante para o Estado venham rapidamente.
Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Deputado João Leite, nosso desejo é que V.
Exa. tenha a expectativa correta, e, antes do dia 10 de dezembro, prazo fatal
para uma mudança tão importante no sistema carcerário, o Governador,
ouvindo os seus apelos, acho que é sensível a eles, tome essa medida.
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Quanto ao afastamento dos Delegados e dos Detetives denunciados por
tortura na CPI, que o Governador possa ouvir e ser sensível aos seus apelos.

Quanto à questão da Ouvidoria de Polícia, já tive a oportunidade de
destacar a sanção do Governador. Só que já faz um mês que o Ouvidor de
Polícia foi indicado pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, e já está
havendo angústia no próprio Conselho, porque ainda não aconteceu a
nomeação. Discutimos, na Comissão de Direitos Humanos, que o
Governador fizesse isso, no mais tardar, até o dia 10 de dezembro, dia
internacional que marca a luta de homens e mulheres do mundo inteiro pelos
direitos humanos.

Era só isso o que gostaríamos de destacar. Espero que a sua grandeza na
defesa dos direitos humanos possa contagiar, nem que seja um pouquinho, e
sensibilizar o Governador do Estado para que as medidas sejam tomadas.

Eu gostaria de sugerir que a Comissão de Direitos Humanos,
acompanhada pelo Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, ainda
no mês de dezembro, faça uma visita aos cinco bravos Promotores que já
estão ajuizando a terceira ação em consonância com o resultado da CPI.
Eles estão sofrendo pressões e ameaças por isso. Que houvesse uma visita
significativa, com a afirmativa desta Casa, destacando e ressaltando o
trabalho que estão fazendo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos esta

tribuna para nos posicionar diante de um assunto tão palpitante abordado
aqui, hoje, primeiramente pelo Deputado João Leite, cuja integridade
reconheço, assim como sua coragem e sua competência como parlamentar
desta Assembléia Legislativa. Reconheço, também, no Deputado Durval
Angelo, coragem e competência. Só não quero estar solidário com o
Deputado Durval Angelo nas partes críticas, no que tange ao Governador
'Eduardo Azeredo. Mas quero dizer que ambos os Deputados, ao lado de
outros colegas, trabalharam com denodo, com afinco, com impetuosidade
até, na CPI dos presídios. E o fruto do trabalho desses parlamentares
representa uma vitória para a Assembléia Legislativa, porquanto na área da
justiça já se posiciona o Ministério Público com medidas que visam a punir
maus policiais, policiais degradados que insistem no abuso da autoridade e
ofendem a honra e a dignidade do cidadão mineiro e brasileiro. Aproveito o
ensejo para dizer que também na minha cidade, recentemente, apontei
violência policial, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar.

Ainda vamos formalizar essa denúncia através do Ministério Público. O
Ministério Público da Comarca de Muzambinho recebeu nossa denúncia
informal de que as Polícias Civil e Militar praticavam violência numa
pequena cidade do Sul de Minas. 0 Promotor de Justiça tomou o
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depoimento das vítimas denunciadas por nós e constatou o fato. Através de
ofício informou-nos que pedira providências à Secretaria de Estado da
Segurança Pública e que encaminhara também os depoimentos das vítimas
de violência à Corregedoria da Secretaria da Segurança Pública.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não esperamos nenhuma providência
da Secretaria da Segurança e da Corregedoria nesse sentido. O que
pregamos aqui vai mais além do que disseram os Deputados João Leite e
Durval Ângelo. Queremos pedir que, doravante, em plataformas políticas, os
candidatos ao Governo de Minas se comprometam a não mais nomear
Delegados para a Secretaria da Segurança Pública. Temos que acabar com
o corporativismo naquela Secretaria e, assim, abolir esses casos de
Delegados e policiais assumindo a Secretaria da Segurança Pública. Não
confiamos na atuação deles ali e esperamos acabar com o corporativismo de
vez.

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Gostaria de destacar do
pronunciamento do nobre colega Marco Régis que realmente a Comissão de
Direitos Humanos tomou conhecimento das denúncias que V. Exa. fez com
relação à violência na sua cidade.

Acho importante que cada parlamentar faça como fez V. Exa. - assumir,
denunciar, trazer ao conhecimento da sociedade esses fatos. Esse é o meio
mais eficaz para coibir e mudar essa estrutura de violência. Na realidade, a
postura que V. Exa. está tendo, para que a questão dos direitos humanos
seja algo explícito, nos programas dos próximos candidatos mudaria muito
até o perfil do próprio eleitor e a mentalidade da sociedade.

Parabéns a V. Exa., pela sugestão que só temos que destacar e apoiar.
Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis - Obrigado, Deputado Durval Angelo, pela sua
intervenção. Gostaria de acrescentar que vivemos num mundo de valores
controvertidos e questionáveis. Num momento em que pessoas defendem o
ser humano, lutam pela paz e por seus direitos, verificamos que até no
mundo dos esportes, em que deveria haver fratemidade e em que a disputa
esportiva deveria edificar o ser humano, verificamos o contrário - o ser
humano é controvertido, é seu próprio rival.

Na verdade, assistimos, dentro da própria disputa esportiva, a esse
conflito, quando verificamos em Belo Horizonte, especialmente a torcida do
Clube Atlético Mineiro, aplaudir a derrota de seu adversário, e a torcida do
Cruzeiro Esporte Clube, ao mesmo tempo, se posicionar contra o Atlético,
sendo todos do Estado de Minas Gerais e até jogando pelo nosso País, como
agora na disputa do Campeonato Mundial lnterclubes, como no jogo do
Borussia Dortmund, lá no Japão.

Por esse comportamento no plano esportivo, julgo-me um cidadão e um
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parlamentar realmente decepcionado com o ser humano. E nos gestos mais
simples que percebemos que a alma humana, muitas vezes, é perversa; que
a alma humana não procura construir os valores que a dignificam, mas,
simplesmente, joga por terra tudo aquilo que os pacifistas e aqueles
comprometidos com o ser humano procuram construir.

Queremos dizer que, amanhã, na Câmara Municipal da minha cidade,
Muzambinho, vai haver uma sessão solene, ocasião em que haverá a
outorga do titulo de cidadão honorário a três personalidades e do diploma de
honra ao mérito a outros cidadãos. Gostaria de dizer que Muzambinho
sempre procurou valorizar esse título, ao contrário de outras cidades que o
concedem por atacado, simplesmente para o agrado de alguns. Muzambinho
tem procurado outorgar a cidadania honorária a cidadãos que trabalham pelo
seu bem.

Mas, na verdade, na solenidade de amanhã não poderei estar presente,
porque honro a minha palavra. A Câmara Municipal - acredito que num
momento equivocado - decidiu conceder o titulo de cidadania honorária ao
Delegado de Policia da cidade, também envolvido nas acusações de
arbitrariedades que fizemos. Por isso, tenho certeza de que a minha
presença naquela solenidade estaria comprometendo aquilo que denunciei.
E como cidadão comprometido com o bem, comprometido com a verdade, a
despeito de todas as criticas que possam desabar sobre a minha cabeça e a
despeito de todas as conseqüências que possam ferir o meu caminho
político, não posso me curvar diante de certos acontecimentos. Não entrei na
política para isso.

O Deputado João Leite (Em aparte) - Estou acompanhando, Deputado
Marco Régis, o seu pronunciamento e fico pensando em algumas coisas que
temos de repudiar, como, sem dúvida, premiações como essa. Temos bons
policiais que merecem comendas, que merecem o nosso respeito. Mas,
quando existem denúncias contra um mau policial, começam a surgir
premiações e listas de seqüestráveis", no intuito de tentar apagar a verdade.
Só que ninguém mais aceita isso.

Quando o senhor está levantando essa questão de Muzambinho, que é
séria porque fere frontalmente o direito da pessoa, queremos repudiar essas
premiações. Elas não mais enganam as pessoas. Nesta semana mesmo,
vimos aparecer lista de "seqüestráveis" e outras coisas, obtidas pela Polícia
Civil para tentar apagar, com "resultados de trabalhos", as denúncias
apresentadas contra certos policiais.

Enfim, está colocada a denúncia. Gostaria de parabenizar o Deputado pela
posição firme. Queremos segurança pública e queremos reconhecer os bons
policiais que temos, mas não queremos aqueles que estão cometendo
arbitrariedades, que estão agindo mal e se escondem atrás dessa
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autoridade. Queremos repudiar a ação desses, e esses devem ser punidos.
Muito obrigado, Deputado Marco Régis.

O Deputado Marco Régis - Agradeço também a sua participação, que vem
abrilhantar o nosso pronunciamento.

Gostaria de concluir dizendo que, mesmo com esse caso da outorga do
título de cidadão honorário, devo respeito à Câmara Municipal da minha
cidade.

Não posso interferir numa decisão da Câmara Municipal da minha cidade.
Mas quero dizer que não posso estar conivente com aquela decisão e, por
isso, estarei ausente da cerimônia de entrega daquele titulo de cidadania
honorária, quando o Delegado de Polícia da cidade receberá aquela
condecoração. No momento em que foi aprovada essa condecoração, a
imprensa ainda não havia recebido a nossa denúncia. Achamos que algum
Vereador oportunista, tendo tomado conhecimento, nos bastidores, de
nossas denúncias e das violências perpetradas dentro daquela Delegacia de
Polícia, num gesto de oportunismo, apresentou o nome daquele Delegado.
Achamos que esse Delegado também tem um trabalho positivo, pois fez
com que aquela Delegacia de Polícia fosse dotada dos mais modernos
equipamentos de comunicação ligados à Secretaria de Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais. Na verdade, eu não desmereço aquilo que de
positivo o policial faz. Mas, como V. Exa., eu também já disse: "não estamos
na tribuna para defender bandidos". Também não estamos aqui para ofender
os bons policiais, que constituem a maioria na Policia. Estamos aqui para
condenar os bandidos, que devem ser exemplarmente punidos dentro de
uma reformulação do sistema carcerário do nosso Estado e do nosso Pais.
Também estamos aqui para evitar que esses policiais dêem maus exemplos
aos cidadãos brasileiros.

Ao mesmo tempo, num momento de maior serenidade, endosso aquela
postura de que doravante, em nosso Estado, dentro das plataformas
eleitorais para o Governo de Minas, haja posicionamentos claros dos
candidatos ao Governo do Estado, com relação à segurança pública e à
justiça, evitando, inclusive, que policiais assumam o comando da Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, visitantes, ontem realizamos a primeira reunião da
Comissão de Transporte, que já é um dos primeiros resultados práticos do
novo Regimento Interno aprovado por esta Casa. Essa Comissão começa
seu trabalho justamente numa hora difícil para o transporte nacional. O
desequilíbrio é patente nos diversos Estados da Federação, considerando-se
que o setor de transporte nacional cresceu 5,8% no ano de 1997 e, em Minas
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Gerais, decresceu 0,6%. Em outras palavras, a árrea de transporte no nosso
Estado deixou de crescer 6,5%. Isso realmente nos assusta um pouco, tendo
em vista que o transporte é uma das necessidades básicas de uma nação,
de um Estado e de um município. Quando verificamos que o nosso Estado,
em vez de atingir um crescimento de 6,5% durante o ano de 1997, decresce
0,6%, isso nos preocupa sobremaneira, em relação ao gerenciamento do
transporte público em nosso Estado.

Tenho certeza de que, com a criação da Comissão de Transporte, os
Deputados e o Governador do Estado doravante terão uma preocupação
especial, que é a de criar uma secretaria especificamente para o transporte
no Estado. Os números nos deixam essa preocupação. A situação requer
uma ação imediata para que o transporte, em Minas Gerais, possa se
equilibrar, pelo menos, com o transporte em outros Estados da Federação.
Veja, Sr. Presidente, que o transporte rodoviário movimentou praticamente
58% das cargas transportadas em nosso Pais. O transporte ferroviário entrou
com 21% do total de cargas movimentadas, ficando um pouco mais de 1%
para o transporte hidroviário. Porém, o que mais nos chama a atenção, Sr.
Presidente, é o disparate, a diferença de preços por tonelada entre o
transporte rodoviário e o ferroviário. O valor do transporte ferroviário
representa 116 do valor do rodoviário, e o valor do transporte flidroviário
corresponde a 1114 do valor do rodoviário. Tudo isso, Sr. Presidente, leva-
nos a uma preocupação com o nosso Estado, ainda mais considerando-se a
existência do programa Brasil em Ação. Anteontem, a "Hora do Brasil" trouxe
a informação de que será aplicada, no biênio 1998- 1999, a importância de
R$9.000.000.000,00, ou seja, US$9.000.000.000,00, no setor de transporte
do Pais. E uma das primeiras preocupações da nossa Comissão de
Transporte é convidar, para comparecer a reunião da Comissão, os
Secretários de Planejamento e de Transportes e Obras Públicas, para
esclarecer a esta Casa as ações que ambas as Secretarias estão planejando
para que Minas Gerais possa ser inserida na dotação orçamentária
mencionada. Sem dúvida alguma, Minas Gerais, com a sua extensão
territorial, sua imensa malha rodoviária, terá forçosamente que apresentar
um plano junto ao Governo Federal para que possa reivindicar uma parte

;	desses R$9.000.000.000,00 . São essas as minhas considerações, Sr.
Presidente.

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

I a Fase4	 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,
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Colégio de Lideres, reunido na forma regimental, deliberou solicitar a V.
Exa. que estabeleça as normas complementares para a tramitação dos
projetos de lei a que se referem os arts. 204 a 207 do Regimento Interno, a
seguir enumeradas:

1 - Poderão participar da discussão e da votação do parecer, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com direito a voz e voto,
observada a proporcionalidade e os critérios fixados no art. 98 do Regimento
Interno:

Pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB: Deputados Ajalmar
Silva (pela Comissão de Administração Pública); José Militão (pela
Comissão de Assuntos Municipais); João Leite (pela Comissão de Direitos
Humanos); José Maria Barros (pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia); Elbe Brandão (pela Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio); Carlos Pimenta (pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social); pelo Partido da Frente Liberal - PFL: Deputados Leonidio
Bouças (pela Comissão de Constituição e Justiça); Paulo Piau (pela
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial); Jorge Hannas e Wilson
Pires (pela Comissão de Saúde); pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB: . Deputados Antônio Andrade (pela Comissão de
Administração Pública); Antônio Roberto (pela Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais); Arnaldo Canarinho (pela Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas); pelo Partido dos Trabalhadores - PT:
Deputados Geraldo Nascimento (pela Comissão de Defesa do Consumidor);
Gilmar Machado (pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia); Maria José Haueisen (pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial); pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB: Deputados
Sebastião Helvécio (pela Comissão de Constituição e Justiça); Glycon Terra
Pinto (pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização); Gil Pereira
(pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio); pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT: Deputados João Batista de Oliveira (pela Comissão de
Direitos Humanos); Alvaro Antônio (pela Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas); Bené Guedes (pela Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social); pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB:
Deputado Ambrósio Pinto (pela Comissão de Defesa do Consumidor); pelo
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Partido Social Democrático - PSD: Deputado Irani Barbosa (pela Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais).

2 - Os membros relacionados no item 1 terão direito a voto na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária relativamente apenas às matérias
abrangidas pela competência das comissões por eles representadas.

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item 1, o Líder de
bancada ou de bloco parlamentar poderá indicar ao Presidente da Comissão
de Fiscalização um substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderá reunir-
se com representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de
discutir os objetos de que trata este acordo.

5 - O "quorum" para abertura dos trabalhos e para deliberação será o da
maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, 24 horas após o término do prazo
de apresentação de emendas.

7 - As emendas serão entregues na Área de Apoio às Comissões, no prazo
regimental.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1997.
Ajalmar Silva - Mauri Torres - Sebastião Helvécio - Marcos Nelênio -

Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira - Wilson Pires.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 46197, de
autoria do Deputado Wanderiey Ávila e outros, que dá nova redação ao
inciso III do art. 184 da Constituição do Estado e acrescenta parágrafo ao
mesmo art. 184. Pelo PSDB: efetivo - Deputado João Leite, suplente -
Deputado José Maria Barros; pelo PFL: efetivo - Deputado Djalma Diniz,
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Anderson Adauto, suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PPB: efetivo -
Deputado Sebastião Helvécio, suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PT:
efetivo - Deputado Gilmar Machado, suplente - Deputada Maria José
Haueisen. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária -
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aprovação, na ? Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 2.378197, da
Deputada Elbe Brandão, 2.397197, do Deputado Paulo Piau, 2.405197 e
2.406197, da mesma Comissão, e 2.411197, do Deputado Roberto Amaral; de
Direitos Humanos - aprovação, na V Reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 2.403, 2.404 e 2.410197, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais; de Educação - aprovação, na V Reunião Extraordinária, dos
Projetos de Lei n°5 1.037196, do Deputado Marcelo Cecé, e 1.245197, do
Deputado Ambrósio Pinto, e dos Requerimentos n°s 2.399197, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, 2.400197, do Deputado João Batista de Oliveira, e
2.409197, do Deputado Ambrósio Pinto; e de Transporte - aprovação, na ?
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.398197, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos (Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Francisco Ramalho em que

solicita seja desconsiderado requerimento seu pelo qual solicitou o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.023194, de sua autoria, que declara
de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância
Olinto Diniz, da cidade de Carmo da Mata. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um

por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar n° 25197, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras providências; e dos
Projetos de Lei n°s 768196, do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a
prestação de serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900 e dá
outras providências; 1 .032/96, do Deputado José Bonifácio, que estabelece
condição para a validade do convênio firmado entre a PMMG e municípios;
1.091197, da Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre a publicidade
dos atos administrativos que menciona; 1.166197, do Deputado João Leite,
que autoriza o DER-MG a retirar vegetação das faixas de domínio de
rodovias e dá outras providências; 1.329197, do Deputado José Bonifácio,
que altera a Lei n° 11.402, de 1411194, que cria o Fundo Penitenciário
Estadual; 1.399197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização e a desconcentração do Conselho Penitenciário do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências; 1.400197, do Governador do Estado,
que modifica a Lei n° 7.164, de 19112177, que altera a legislação tributária e
reorganiza o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais; e
1.419197, do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel à
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a Fundação
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Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMIMAS (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Olivia solicitando

sejam formulados convites aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras
Municipais dos municípios que margeiam a BR-262 no trecho compreendido
entre Betim e Luz, aos diretores de empresas de ônibus que transitam no
referido trecho, ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Superintendente Estadual
do DNER para, em audiência pública da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, exporem e discutirem os problemas
decorrentes da má conservação e da falta de acostamento no referido trecho
da rodovia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação pedindo seja encaminhado ao
Deputado Ademir Lucas, representante da comissão da Câmara Federal que
aprecia o Projeto de Lei n° 3.666, conhecido como Lei Pelé, a
correspondência anexa ao requerimento, na qual são apresentadas
sugestões colhidas durante reunião realizada por essa Comissão, com vistas
a apresentar subsídios para o aprimoramento da referida proposição. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios em que solicita a
suspensão das atividades administrativas e legislativas desta Casa no dia 12
de dezembro próximo, data em que será comemorado o centenário da
cidade de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à I a Fase, a Presidência

passa á 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, como V. Exa. pode verificar,

não existe "quorum" para a continuação da reunião. Por isso, solicito seu
encerramento.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistênôia de

«quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião de debates de amanhã, dia 28, às
9 horas. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.329/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.329197, do Deputado José Bonifácio, que altera a Lei

n°11.402, de 1411194, que cria o Fundo Penitenciário Estadual, foi aprovado
no 20 turno com as Emendas n

o
s 1 e 2 ao Substitutivo n° i.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.329197
Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo

Penitenciário Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os arts. 1 0, 20, 5°, 60 e 70 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 - FPE -, que tem por

objetivo 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 do menor infrator.

Art. 20 - Poderão ser beneficiários do FPE:
- a Secretaria de Estado da Justiça;

II - as entidades não governamentais, legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a
assistência aos encarcerados.

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados nos estabelecimentos
penais do Estado, observado o disposto nos arts. 82 a 104 da Lei Federal n°
7.210. de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.

Art. 50 - O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Justiça, e
seu agente financeiro, o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.

Parágrafo único - As atribuições do órgão gestor e do agente financeiro são
as previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II do art. 40 da Lei
Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 60 - São condições para a liberação de recursos do Fundo:
- apresentação, pelo beneficiário, de projetos ou demonstrativos, na

forma de planilhas, elaborados pelos órgãos competentes da Secretaria de
Estado da Justiça, referentes a construção, manutenção, reforma ou
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ampliação de estabelecimento penal ou de centro destinado ao recolhimento
e à guarda do menor infrator, bem como a aquisição de equipamentos para
esses estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada dos gastos com manutenção, 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;

III - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador;
IV - oferta, pelo beneficiário, de contrapartida equivalente a, no mínimo,

5% (cinco por cento) do valor total do projeto, ficando isento de contrapartida
financeira o órgão ou a entidade estadual.

§ 1 0 - A Secretaria de Estado da Justiça poderá, mediante convênio,
repassar recursos do Fundo para entidade pública ou entidade civil sem fins
lucrativos.

§ 20 - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão aplicados em
projetos que visem à consecução dos objetivos do Fundo, com observância
do disposto nos incisos 1 a IV deste artigo.

Art. 7°- Integram o Grupo Coordenador do Fundo:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Justiça;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - 1 (um) representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal;
V - 1 (um) representante do Conselho Penitenciário do Estado de Minas

Gerais;
VI - 1 (um) representante do BEMGE;
VII - 1 (um) representante do Ministério Público;
VIII - 1 (um) representante da pastoral católica;
IX - 1 (um) representante das pastorais evangélicas que atuem junto ao

sistema carcerário;
X - 1 (um) representante das entidades não governamentais a que se

refere o inciso II do art. 20, indicado por elas.'.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos financeiros a partir de 1 0 de janeiro de 1998.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia, relator - Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.399197
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.399197, do Governador do Estado, que dispõe sobre



590
a reorganização e a desconcentração do Conselho Penitenciário do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com
as Emendas n°s 1 a 3, esta na forma da Subemenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
266 do Regimento Interno.

Esclarecemos que o termo "descentralização" foi substituído por
"desconcentração", na ementa do projeto, com base no entendimento da
equipe técnica da Área de Consultoria Temática expresso na Informação
Prévia n° 55197. De acordo com o documento, a proposição trata de
desconcentração, "pois as unidades administrativas que estão sendo criadas
(Conselhos Regionais) não possuem personalidade jurídica. Trata-se, na
verdade, de órgãos administrativos, ou seja, centros de atribuições,
integrantes da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e a esta
subordinados. Para que haja descentralização, é indispensável a criação de
outra pessoa jurídica distinta do Estado".

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

PROJETO DE LEI N° 1.399197
Dispõe sobre a reorganização e a desconcentração do Conselho

Penitenciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - O Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão

consultivo e fiscalizador da execução penal, fica subdividido em 7 (sete)
Conselhos Penitenciários Regionais, organizados nos termos desta lei.
Ali. 20 - Os Conselhos Penitenciários Regionais subordinam-se

administrativamente à Secretaria de Estado da Justiça e têm por sede os
Municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes
Claros, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

Art. 30 - Cada Conselho atenderá às comarcas compreendidas na sua
circunscrição, estabelecida no anexo desta lei, com base nas Regiões
Administrativas instituídas pela Lei n°11.962, de 30 de outubro de 1995.

Art. 40 - Os Conselhos Penitenciários Regionais têm por finalidade analisar
pedido de concessão de benefício de livramento condicional, indulto, graça e
comutação de pena de réu com condenação definitiva e recolhido a
estabelecimento penitenciário ou cadeia pública e opinar sobre a matéria,
competindo-lhes, ainda, em suas respectivas circunscrições:

- visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários, em especial os
de regime fechado, as cadeias públicas e os hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico, para fiscalização da execução penal e do regime
penitenciário;
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II - participar da supervisão do período de prova do liberado e do sursitário,
bem como da assistência social ao detento em regime semilivre e meio livre;

III - comunicar â autoridade competente a violação das normas de
execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição do
estabelecimento, se for o caso;

IV - verificar, pelos meios próprios, o cumprimento das condições impostas
aos liberados condicionalmente e aos beneficiados com trabalho externo ou
prisão-albergue;

V - representar ao juiz da execução, propondo a revogação do livramento
condicional, sempre que o liberado infringir as condições que lhe foram
impostas;

VI - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no
exercício anterior;

VII - supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos;
VIII - exercer outras atribuições correlatas, previstas em lei.
Art. 50 - Cada Conselho Penitenciário Regional é integrado por 7 (sete)

membros, à exceção do Conselho da Região Central, que conta 9 (nove)
Conselheiros, designados, com os respectivos suplentes, pelo Governador
do Estado e escolhidos entre profissionais das áreas de Direito Penal,
Processual Penal e Penitenciário e de Ciências Médicas e Sociais, bem
como entre representantes da comunidade.

Parágrafo único - O mandato dos Conselheiros terá a duração de 4 (quatro)
anos, permitida 1 (uma) recondução.

Art. 60 - O Presidente e o Vice-Presidente de cada Conselho serão
escolhidos entre seus membros pelo Governador do Estado e por ele
designados para mandato de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) recondução.

Art. 70 - Os membros dos Conselhos farão jus à retribuição pecuniária
prevista na legislação própria, por sessão a que comparecerem, até o limite
de 6 (oito) sessões mensais.

Art. 80 - Cada Conselho Penitenciário Regional terá urna Secretaria
Executiva, à qual compete coordenar e executar as atividades
administrativas, bem como autuar, distribuir e controlar a movimentação dos
processos submetidos à decisão do órgão.

Art. 90 - As normas complementares para o funcionamento dos Conselhos
Regionais serão estabelecidas em regimento interno elaborado pelo
Conselho Penitenciário da Região Central.

Art. 10 - Para atender ao disposto nesta lei, ficam criados, no Anexo 1 do
Decreto n° 16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de
Provimento em Comissão, 6 (seis) cargos de Assessor II, código MG-12,
símbolo AD-12; 6 (seis) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10-A; e
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12 (doze) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo 9-A,
destinados ao Quadro de Pessoal, de provimento em comissão, do Conselho
Penitenciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o valor de
R$66.837,52 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e cinqüenta
e dois centavos), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n°4.320, de
17 de março de 1964.

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 novembro de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Wilson Trópia, relator - Jorge Hannas.

Anexo
(a que se refere o art. 30 da Lei n°, de de de 1997)
Conselhos Penitenciários Regionais
- Conselho Penitenciário da Região Central

Sede: Belo Horizonte
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas Central, do Alto Rio

das Velhas, do Alto São Francisco, do Vale do Rio Piranga, do Vale do Aço,
do Alio Rio Grande e do Médio São Francisco.

II - Conselho Penitenciário do Vale do Rio Doce
Sede: Governador Valadares
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Vale do Rio Doce

e do Vale do Mucuri.
III - Conselho Penitenciário da Zona da Mata
Sede: Juiz de Fora
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas da Mata, Campos

das Vertentes, do Vale do Rio Pomba e da Vertente do Caparaó.
IV - Conselho Penitenciário do Norte de Minas
Sede: Montes Claros
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Norte de Minas,

do Noroeste, do Vale do Jequitinhonha e do Afio Jequitinhonha.-
V - Conselho Penitenciário do Vale do Rio Grande
Sede: Uberaba
Circunscrição: Comarcas da Região Administrativa do Vale do Rio Grande.
VI - Conselho Penitenciário do Vale do Paranaíba
Sede: Uberlândia
Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Vale do

Paranaíba e do Alto Paranaiba.
VII - Conselho Penitenciário do Baixo Sapucaí
Sede: Varginha
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Circunscrição: Comarcas das Regiões Administrativas do Baixo Sapucaí,
do Vale do Sapucaí, do Alto Rio Pardo, do Sudoeste e do Médio Rio Grande.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.419/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.419197, do Governador do Estado, que autoriza a
doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e
extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS
-, foi aprovado em turno único com as Emendas n°s3 a 5.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.419/97
Autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo

Horizonte e extingue a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Santa Casa de

Misericórdia de Belo Horizonte o imóvel constituído pelo quarteirão 32 da 13a
seção urbana, compreendido pela Avenida dos Andradas e pelas Ruas
Ceará, Domingos Vieira e Piauí, no Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, e
respectivas benfeitorias, constantes de prédio em construção, destinado a
uso hospitalar.

Art. 20 - A donatária obriga-se, sob pena de revogação da doação, a:
- concluir a construção e colocar o hospital em funcionamento no prazo

de 5 (cinco) anos contados da data de lavratura da escritura da doação do
imóvel, bem como dotar o conjunto hospitalar de equipamentos que
assegurem o seu funcionamento em altos padrões técnicos;

II - reservar 60% (sessenta por cento) da capacidade de atendimento do
hospital ao Sistema único de Saúde - SUS-;

III - assegurar, mediante convênio com o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, atendimento a servidores
públicos estaduais na proporção de 15% (quinze por cento) de sua
capacidade.

Parágrafo único - Os parâmetros técnicos a serem observados pela
donatária para término da construção e da montagem do hospital serão
definidos na escritura de doação.

Art. 30 - Fica extinta a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS -, incorporando-se o seu patrimônio aos bens dominiais do
Estado.
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Parágrafo único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão

constantes no Anexo XII da Lei n o 10.623, de 16 de janeiro de 1992, lotados
na CARDIOMINAS.

Art. 4°- Fica constituída comissão integrada pelos Secretários Adjuntos de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, de Recursos
Humanos e Administração e da Saúde com a finalidade de, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de publicação desta lei, efetivar a
transferência de bens, dotações, contratos e convênios da CARDIOMINAS,
bem como providenciar os atos necessários à sua extinção.

Art. 50 - A Secretaria de Estado da Saúde é sucessora da CARDIOMINAS
para todos os efeitos legais, especialmente em relação a contratos,
convênios e outros acordos de vontade em que a Fundação figure como
parte, bem como em relação às demais obrigações, direitos e ações
judiciais, administrativas, operacionais e de planejamento em que a
Fundação esteja envolvida.

§ 1 0 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros
necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pela
CARDIOMINAS até a data de publicação desta lei.

§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado
à transferência de recursos orçamentários correspondentes ao disposto neste
artigo.

Au. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AiltonVilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 27111197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do falecimento

do Sr. Antônio Salvo Moreira, ocorrido em 22110197, em Itamarandiba. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
João Soares Martins, em Francisco Sá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr.
Ronaldo Antinoil, oconido em 24111197, em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-
se.)
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