


Anais da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais 

1 º a 28 de fevereiro de 1997 

Vol. 5- nº 2 
1997 



~ • • 
\.'E.GlS4 "''" ~,, 

ttlv "f, 
~ .. 

/: tfATA REC. fi 

~ ~ol,1Q..J.0) ~I 
(1--- 1!! I 

o ~/ o+a ,~"./ 
~~~retora Adjunta de Processo Legislativo: 

Maria das Dores Abreu Amorim 
Composição da Área de Taquigrafia e Publicação 
Gerente-Geral: Juliana Jeha 
Gerente de Publicação e Anais: Kátia Maria Fernandes de Oliveira 

Projeto Gráfico e Impressão: GIN- Área de Sistemas de lnfonnação 
Capa: Maria de Lourdes Macedo Ribeiro 
Impressão e acabamento: 
Gerência de Reprografia e Transportes 
Wagner Dias da Silva (Gerente) 
Júlio Rodrigues Chaves 
Gilberto Martins Machado 

Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
v.5-n.2-fev.1997-
Belo Horizonte, 1997 

v. irregular 

Volumes anteriores publicados com variação no título e 
na periodicidade. 

ISSN 0102-9029 

CDU 328(815.1) (0932) 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Área de Taquigrafia e Publicação 
Gerência de Publicação e Anais 
Telefones: (031 ) 290-7646/290-7645 
Rua Rodrigues Caldas, 30 
CEP: 30190-921 -Belo Horizonte- MG 



z 
5 

. • 
~ • 
~ 
É 

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS 
Presidente 

DEPUTADO WANDERLEY ÁVILA 
1"-Vice-Presidente 

DEPUTADO SEBASTIÃO NA VARRO VIEIRA 
2°-Vice-Presidente 

DEPUTADO PAULO PETTERSEN 
3"-Vice-Presidente 

DEPUTADO RÊMOLO ALOISE 
1 •.secretário 

DEPUTADA MARIA JOSÉ HAUEISEN 
2"-Secretário 

DEPUTADO IBRAHIM JACOB 
3"-Secretário 

DEPUTADO ERMANO BATISTA 
4•-Secretário 

DEPUTADO ANTÔNIO JÚLIO 
5°-Secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DIRETOR-GERAL SECRETÁRIO-GERAL 

Dalmir de Jesus Paulo Rubens Navarro Vieira 

~----------------------------------~ 



z 
6 

. 
õ 
~ 

~ • 
~ 
.§ 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O RECESSO PARLAMENTAR DOS 

MESES DE DEZEMBRO DE 1996, JANEIRO E FEVEREIRO DE 1997 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB: 

EFETIVOS: 
Elbe Brandão 
João Leite 
Maria Olívia 
Miguel Martini 

SUPLENTES: 
José Maria Barros 
Kemil Kumaira 
Hely Tarqüinio 
Romeu Queiroz 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- PMDB: 

EFETIVOS 
Geraldo Rezende 
Anderson Adauto 

SUPLENTES: 
Antônio Andrade 
José Henrique 

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO- PPB 

EFETIVOS: 
Antônio Genaro 
Elmo Braz 

EFETIVOS: 
Sebastião Costa 
Clêuber Carneiro 

SUPLENTES: 
Dimas Rodrigues 
Glycon Terra Pinto 

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL- PFL: 

SUPLENTES: 
Paulo Piau 
Leonídio Bouças 

PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT: 

EFETIVOS: 
Marcos Helênio 
Gilmar Machado 

SUPLENTES: 
Geraldo Nascimento 
Anivaldo Coelho 

~----------------------------------------_/ 



_j 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT: 

EFETIVO: 
Alencar da Silveira 
Júnior 

SUPLENTE: 

lvair Nogueira 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD: 

EFETIVO: 
lrani Barbosa 

EFETIVO: 

SUPLENTE: 
Dinis Pinheiro 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS e 
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB: 

SUPLENTE: 
Marcos Régis (PPS) João Batista de Oliveira (PSB) 



~ 
•• o 
~ 
• . • E • ;; 
in 
o 
~ 

• e 
·~ . .. 

DEPUTADOS 

Partido da Social Democracia 
Brasileira- PSDB 

Ailton Vilela 
Ajalmar Silva 
Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna 
Elbe Brandão 
Francisco Ramalho 
Hely Tarqüinio 
João Leite 
José Bonifácio 
José Maria Barros 
José Militão 

Kemil Kumaira 
Maria Olívia 
Mauri Torres 
Miguel Manini 
Péricles F erre ira 
Roberto Amaral 
Romeu Queiroz 
Simão Pedro T oledo 
Wanderley Ávila 

Partido da Frente Liberal - PFL 
Bilac Pinto 
Clêuber Carneiro 
Djalma Diniz 
Geraldo Santanna 
Jorge Hannas 
Rêmolo Aloise 

Leonídio Bouças 
Paulo Piau 
Sebastião Costa 
Sebastião Navarro Vieira 
Wilson Pires 

Partido Progressista Brasileiro - PPB 
Alberto Pinto Coelho Glycon Terra Pinto 
Atônio Genaro Paulo Pettersen 
Dimas Rodrigues Raul Lima Neto 
Elmo Braz Sebastião Helvécio 
Gil Pereira 

Partido dos Trabalhadores - PT 
Adelmo Carneiro Leão 
Anivaldo Coelho 
Durval Ángelo 
Geraldo Nascimento 

Gilmar Machado 
Ivo José 
Marcos Helênio 
Maria José Haueisen 



Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro- PMDB 

Anderson Adauto Geraldo da Costa Pereira 
Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Antônio Roberto 

Geraldo Rezende 
Jorge Eduardo de Oliveira 
José Heruique 
Toninha Zeitune 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 
Alencar da Silveira Júnior 
Álvaro Antônio 
Ibrahim Jacob 

Partido Liberal - PL 

Ivair Nogueira 
José Braga 
Marcelo Gonçalves 

Carlos Pimenta Olinto Godinho 
Ermano Batista Ronaldo Vasconcellos 

Partido Socialista Democrático - PSD 
Dinis Pinheiro lrani Barbosa 
Miguel Barbosa 

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 
Ambrósio Pinto Paulo Schettino 
Dilzon Melo! 

Partido Popular Socialista - PPS 
MarcoRégis 

Partido Verde - PV 
Wilson T rópia 

Sem Partido 
João Batista de Oliveira 



SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DA 138 LEGISLATURA 

Matéria extraída <io "Diário do Legislâtivo·. 
(1~ a 14 de fevereiro 1997) 



2 
5 . 
u 
:;; 
E o :;; 
o . e 
~ 
;;; 
o 
~ . 
o .;;_ . 
õ 

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ 
Presidente 

DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO 
1°-Vice-Presidente 

DEPUTADO FRANCISCO RAMALHO 
2"-Vice-Presidente 

DEPUTADO GERALDO REZENDE 
3°-Vice-Presidente 

DEPUTADO ELMO BRAZ 
1 •-secretário 

DEPUTADO IVO JOSÉ 
2".Secretário 

DEPUTADO MARCELO GONÇALVES 
3•-secretário 

DEPUTADO DÍLZON MELO 
4•-secretário 

DEPUTADA MARIA OLÍVIA 
s•-secretário 

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DIRETOR-GERAL SECRETÁRIO-GERAL 

Dalmir de Jesus Paulo Rubens Navarro Vieira 



z 

" 
~ 
E o ;; 
• . • E 
~ 
in 
• ~ . • 
-~ 

DEPUTADOS 

Partido da Social Democracia 
Brasileira- PSDB 

Ailton Vilela 
Ajalmar Silva 
Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna 
Elbe Brandão 
Francisco Ramalho 
Hely Tarqüinio 
João Leite 
José Bonifácio 
José Maria Barros 

José Militão 
Kemil Kumaira 
Maria Olívia 
Mauri Torres 
Miguel Martini 
Péricles F erre ira 
Romeu Queiroz 
Simão Pedro Toledo 
Wanderley Ávila 

Partido da Frente Liberal - PFL 
Bilac Pinto 
Clêuber Carneiro 
Djalma Diniz 
Jaime Martins 
Jorge Hannas 

Leonidio Bouças 
Paulo Piau 
Sebastião Costa 
Sebastião Navarro Vieira 
Wilson Pires 

Partido Progressista Brasileiro - PPB 
Alberto Pinto Coelho Glycon Terra Pinto 
Ambrósio Pinto 
Dimas Rodrigues 
Elmo Braz 
Gil Pereira 

Paulo Pettersen 
Raul Lima Neto 
Sebastião Helvécio 

Partido dos Trabalhadores - PT 
Adelmo Carneiro Leão 
Anivaldo Coelho 
Durval Ângelo 
Geraldo Nascimento 

Gilmar Machado 
Ivo José 
Marcos Helênio 
Maria José Haueisen 



Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro - PMDB 

Anderson Adauto Geraldo Rezende 
Antônio Andrade 
Antônio Júlio 
Antônio Roberto 

Jorge Eduardo de Oliveira 
José Henrique 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 
AJencar da Silveira Júnior 
Álvaro Antônio 
Ibrahim J acob 

Partido Liberal - PL 

lvair Nogueira 
José Braga 
Marcelo Gonçalves 

Carlos Pimenta Olinto Godinho 
Ermano Batista Ronaldo Vasconcellos 

Partido Socialista Democrático - PSD 
Dinis Pinheiro 
Miguel Barbosa 

Irani Barbosa 

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 
DilzonMelo 
Roberto Amaral 

PauJo Schettino 

Partido Popular Socialista - PPS 
Marco Régis 

Partido Socialista Brasileiro- PSB 
João Batista de Oliveira 

Partido Verde- PV 
Wilson Trópia 

Sem Partido 
Geraldo Santanna 
Rêmolo Aloise 

To ninho Zeitune 



. • SESSÃOLEGISLATIVÂ ORDINARIA DA 138 LEGISLATURA 

Matéri<l extraída do 'Diário do Legislativo" • . 
(15 a 28 de fevereiro 1997) 



. 
o 

•• E 
õ 
E 
• . 
E 
~ 
~ 
• ~ . • ..;;: 
• õ 

INDICE CRONOLÓGICO 

FEVEREIRO 

Data da Número Tipo Data de Página 
Reunião Publicação* 

6.12.1996 Preparatória 28.2.1997 175 
Comissão Esoecial 

18.12.1996 6' Ex1raordinária de 19.2.1997 29 
Comissões 

17.2.1997 Solene 18.2.1997 2 

17.2.1997 165' Ex1raordinária 18.2.1997 8 

17.2.1997 87' Ordinária 19.2.1997 21 

18.2.1997 221' Ordinária 20.2.1997 32 

19.2.1997 222' Ordinária 21.2.1997 57 

20.2.1997 223a Ordinária 22.2.1997 83 

21.2.1997 88' Ordinária 25.2.1997 101 

24.2.1997 89' Ordinária 26.2.1997 105 

25.2.1997 224' Ordinária 27.2.1997 113 

26.2.1997 166' Ex1raordinária 27.2.1997 148 

26.2.1997 225' Ordinária 28.2.1997 153 

26.2.1997 !67' Ex1raordinária 28.2.1997 173 

*-Esta publicação refere-se ao D1áno do LegislallvO,Jornal "Minas Gerais ... 



z 
5 . 
u 
:;; 
E 
õ 
~ 
• . 
E 
~ 
~ 

• ~ . • 
-~ 

SUMÁRIO 

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 1997 .......................... 1 

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presiden1e ................................ 1 

MATÉRIA PUBLICADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 1997 ........................ 2 

Atas...................................................................................................... 2 
Reunião Solene da Assembléia Legislativa, em 17 de fevereiro de 
1997, Destinada a Instalação da 3" Sessão Legislativa Ordinária 
da 13" Legislatura .. .. .. ...... .. .. .. ............... ...... .... .. .... ................... .... .. .. 2 
165" Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 17 de 
fevereiro de 1997 ................. ...... .. ...... ........ ........ .............. .... .. .......... 8 

MATÉRIA PUBLICADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 1997.. ................... 21 

Atas ...................................................................................................... 21 
87" Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 
17 de fevereiro de 1997 .. .. .. ........... .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ........ 21 
s• Reunião Extraordinária da Comissão de Meio Ambiente .............. 29 

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 32 

Ata ........................................................................................................ 32 
221" Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa, 
em 18 de fevereiro de 1997 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... ........... ..... .. .. .. . .. .. . 32 

MATÉRIA PUBLICADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 1997 .................... 57 

Ata ..................................................................................... : .................. 57 



222• Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa, 
em 19 de fevereiro de 1997 .......... .... ........ .. . . .. . . . . ....... .. ......... ... . . .. . . .. 57 

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 83 

Atas...................................................................................................... 83 
223" Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa, 
em 20 de fevereiro de 1997 .. .... ........ ..... .......... ... . . . . . . ........ ..... .. . ....... 83 

MATÉRIA PUBLICADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 101 

Ata ...........••......••••...............••••...............•..••.......................................... 101 
88" Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 
21 de fevereiro de 1997 ................................................................... 1 01 

MATÉRIA PUBLICADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 105 

Ata ••.............••.............................••..•••.........•......................................... 105 
89" Reunião Ordinária de Debates da Assembléia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 1997 ................................................................... 1 os 

Comunicação da Presidência ........•...........................................•••...... 112 

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 113 

Atas ...............•••........•.••••.......................•.•............................................ 113 
224" Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia, em 25 de 
fevereiro de 1997 ............................................................................. 113 
166" Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 26 de 
fevereiro de 1997 ............................................................................. 148 

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 1997 ..................... 153 

Atas ...................................................................................................... 153 
225" Reunião Ordinária Deliberativa da Assembléia Legislativa, 
em 26 de fevereiro de 1997 ............................................................. 153 



z 
i3 . 
u 

•• E 
õ 
~ 
• . 
1 ; 
;;; 
• ~ . • ·< 

1673 Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, em 26 de 
fevereiro de 1997 ............................................................................. 173 
Reunião Preparatória da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 26/96 ...................... 175 

Índice Onomástico .............................................................................. 177 



. • 

r------------ o 
BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 1997 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 

COMUNICAÇÕES 
- O Sr. Presidente despachou, em 7/2/97, as seguintes comunicações: 

I 

Do Deputado Miguel Martini, infonnando que, no período de 3 a 11/2/97, 
estará nos EUA, participando de evento(· Ciente. Publique-se.). 

Do Deputado Arnaldo Penna, notificando que, no período de 4 a 11/2/97, 
estará ausente do País, em viagem particular(- Ciente. Publique-se.). 

Do Deputado Dimas Rodrigues, infonnando o falecimento do Sr. Antônio 
Francisco Batista, Prefeito Municipal de Catuti, oconrido em 4/2/97 (- Ciente. 
Oficie-se.) . 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA,18 DE FEVEREIRO DE 1997 
~
ATAS 

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 17 
DE FEVEREIRO DE 1997, DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 3° SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 13" LEGISLATURA 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- Designação de comissão 
- Composição da Mesa - Declaração de instalação - Execução do Hino 
Nacional - Leitura da mensagem do Governador do Estado - Palavras do Sr. 
Presidente- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José 

Haueisen - lbrahim Jacob- Errnano Batista -Antônio Júlio - Adelmo Carneiro 
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - Ivo José - Jaime Martins- João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri 
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Uma Neto - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- 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. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente -A Presidência designa os Deputados Leonídio Bouças, 

Errnano Batista e Maria Olivia para, em comissão, conduzirem ao Plenário 
as autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre. 
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Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os 
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil e 
Comunicação Social e representante do Governador do Estado; D. Décio 
Zandonadi, representante do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; 
Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça; Dr. Delfim Ribeiro, 
Delegado Regional do Ministério das Minas e Energia; Dr. Afonso Ligório de 
Faria, Superintendente Estadual do INSS, e Deputado Rêmolo Aloise, 1°-
Secretário desta Casa. 

Declaração de Instalação 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos a ouvir, de pé, a 

declaração de instalação. Declaro instalada a 3" Sessão Legislativa Ordinária 
da 13" Legislatura. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos a ouvir a execução do 

Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Leitura da Mensagem do Governador do Estado 
o Sr. Secretário (Deputado Agostinho Patrús) - Exmo. Sr. Deputado 

Wanderley Ávila, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça; 
Revmo. D. Décio Zandonadi, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, 
representando o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Serafim 
Fernandes de Araújo; Exmo. Sr. Delfim Ribeiro, Delegado Regional do 
Ministério de Minas e Energia; Exmo. Sr. Afonso Ligório de Faria, 
Superintendente Estadual do INSS; Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 1°-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, minhas senhoras, meus senhores. (- Lê:) 

"Sr. Presidente, conforme determina a Constituição Estadual, envio a essa 
egrégia Assembléia Legislativa mensagem em que presto contas das ações 
do Governo em 1996. 

O conjunto de ações desencadeadas pelo Governo de Minas Gerais 
procurou se adequar ao momento de profundas mudanças vivido pelo País e 
pelo mundo. A consolidação da estabilização econômica, a renovação 
tecnológica, a globalização das relações econômicas e o desafio no combate 
às desigualdades sociais e regionais exigem uma nova postura dos 
governantes. E é esse Estado capaz de impulsionar o desenvolvimento e 
promover a justiça social que estamos construindo em Minas Gerais. 
Confiantes em que o Brasil experimentará, nos próximos anos, um 
crescimento econômico consistente e uma inflação em patamares 
extremamente baixos, estamos em todos os campos agindo para que nosso 
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Estado tenha papel destacado neste novo ciclo de desenvolvimento 
nacional. Crescer distribuindo renda é o fio condutor que alinhava a 
coerência de nossas ações na reforma do Estado, nas politicas sociais, na 
atração de novos empreendimentos privados e na modernização de nossa 
infra-estrutura. 

O primeiro passo para a construção de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento é a garantia de uma infra-estrutura adequada nos 
segmentos energético, de transporte e das telecomunicações. Nesse sentido, 
atuamos, com criatividade e determinação, para superar a escassez de 
recursos públicos. A CEMIG, através de investimentos próprios e parcerias 
com o setor privado, conseguiu assegurar mais de R$1.000.000.000,00 de 
investimentos até o ano 2000 na geração de energia. Decidimos e 
submetemos a essa Casa a privatização da GASMIG e a diminuição da 
participação acionária na CEMIG, buscando somar à sua tradicional 
eficiência a experiência tecnológica e gerencial de um sócio privado 
estratégico. Nos transportes, concentramos nossas energias em acelerar as 
obras da Fernão Dias, assegurar recursos para eixos fundamentais como a 
BR-040 e a BR-050, entre outros, e amadurecer o modelo mineiro de 
concessão de rodovias, que, após concluídos os estudos encomendados à 
ADC-FIEMG, terá seus primeiros frutos com a publicação dos ed~ais de 
lic~ação do grupo inicial de rodovias selecionadas. Isso, somado aos 
investimentos previstos após a privatização das malhas ferroviárias sudeste 
e centro-leste e os avanços conseguidos através da TELEMIG nas 
telecomunicações, assegura excelente competitividade a Minas Gerais na 
disputa por novos investimentos. 

O segundo vetor essencial sobre o qual atuamos é o da educação, da 
qualificação profissional e da ciência e tecnologia. Na educação básica, 
aprofundamos a vitoriosa trajetória do sistema educacional mineiro, 
reafirmando o compromisso de resgatar a qualidade do ensino público 
através da descentralização e da democratização da gestão das escolas, da 
participação comunitária nos colegiados e nas eleições para Diretores, do 
treinamento de professores e da avaliação externa dos resultados. A redução 
dos índices de repetência e evasão escolar tem re~erado que estamos no 
caminho certo. Na ciência e tecnologia, liberamos com regularidade, nos 
primeiros 2 anos de Governo, recursos financeiros da ordem de 
R$57.000.000,00. Também na geração de renda e emprego e na 
qualificação do trabalhador mineiro deslanchamos os programas utilizando 
os recursos do FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Em terceiro lugar, prosseguimos com o processo de reforma do Estado e 
de ajuste fiscal. Durante 1996 foram conseguidas duas importantes v~órias 
em termos de resolver os problemas estruturais que se arrastam há anos: a 
renegociação da di vida e a reorganização do sistema financeiro estadual. A 
redução dos gastos com custeio da máquina administrativa e a busca de 
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restituir ao Govemo sua capacidade de investimento foram objetivos 
permanentes. Também na modernização da máquina fazendária e no 
combate à sonegação demos passos significativos. o objetivo final é ampliar 
a disponibilidade de recursos para setores essenciais que grande impacto 
têm sobre a vida da sociedade, como os da educação, da saúde, da 
segurança e da justiça. 

O quarto segmento estratégico que recebeu atenção prioritária do Govemo 
foi a busca de assegurar uma forte inserção de Minas Gerais no novo 
cenário internacional e a atração de novos investimentos privados. Em 
parceria com o empresariado mineiro, missões do Govemo percorreram 
dezenas de países asiáticos, europeus e das Américas, divulgando as 
potencialidades do Estado e abrindo as portas ao intercâmbio econômico, 
social e cu~ural. Esse esforço começou a mostrar seus resu~ados com o 
anúncio, em 1996, dos investimentos em Minas da Mercedes Benz, da 
Ferrero, da fábrica de motores da FIAT, que, entre outros, fazem parte de 
um elenco de investimentos públicos e privados já catalogados superiores a 
R$20.000.000.000,00 até o ano 2000. 

Mas a quinta e mais importante preocupação de nosso Govemo é com o 
combate às desigualdades, regionais e pessoais, de renda. Agimos 
diretamente através da entrada em vigor da lei que alterou os critérios para 
repasse do ICMS aos municípios. Isso permitiu que as regiões do 
Jequitinhonha e do Mucuri, as mais carentes do Estado, recebessem, em 
1996, 176,05% e 79,45%, respectivamente, a mais do que em 1995. Agimos, 
também, através das políticas sociais. A educação, já mencionada, é modelo 
para todo o Brasil. Na saúde, organizamos a base para a melhoria da 
atenção à população através dos consórcios intermunicipais, do programa do 
médico de família e da ação no plano da urgência e da emergência. Na 
segurança pública investimos na renovação das frotas e no equipamento das 
Polícias Civil e Militar. Parcerias diretas com associações comunitárias 
dentro do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor- PAPP -e do Programa 
de Mobilização de Comunidades - PMC - resultaram em investimento de 
cerca de R$38.000.000,00, em 1996, em pequenas obras de grande 
repercussão social. Através do Projeto Somma foram concretizados, em 
parceria com os municípios, um total de R$46.000.000,00 de investimentos 
em saneamento ambiental, modernização administrativa e urbanização. O 
programa Luz de Minas vem iluminando e levando energia à periferia das 
cidades e às propriedades rurais, colaborando para fixação do homem ao 
campo. 

É dessa forma que, apesar de todas as dificuldades, podemos ter uma 
avaliação extremamente positiva das ações governamentais em 1996. Estou 
convencido de que temos uma boa bússola - o PMDI - e temos capacidade 
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gerencial instalada na estrutura do Governo Estadual para implementarmos 
ações significativas objetivando o desenvolvimento econômico e social. 

Julgo fundamental realçar que essa caminhada só pôde ser trilhada com 
êxito e os obstáculos enfrentados em função da harmonia existente entre o 
Executivo e Legislativo, dentro dos princípios da autonomia e da 
independência dos Poderes, mas também da solidariedade e da cooperação 
na construção de uma Minas cada vez melhor para todos os mineiros. 

Agradeço a V. Exa., Presidente Wanderley Ávila, e aos Srs. Deputados 
pelo respeito e pelo espírito público que marcaram mais um ano de 
convivência e trabalho". 

Eduardo Azeredo. 
Faço, agora, a entrega desta mensagem ao Sr. Presidente, a qual, 

naturalmente, vem com o detalhamento necessário. 
Palavras do Sr. Presidente 

A presente sessão legislativa instala-se num momento que autoriza 
otimismo e faz prever um ano de trabalho intenso e produtivo. 

Em âmbito nacional, é importante ressaltar que o sucesso do plano de 
estabilização econômica tem militado em favor da justiça social, resgatando 
para a cidadania a multidão de marginalizados de outrora, que não tinha 
acesso aos benefícios do desenvolvimento. 

Para tomar duradoura a estabilidade e consolidar a vitória contra a 
inflação, o País tem que encarar agora, com coragem e decisão, as reformas 
constitucionais. Só assim poderemos exorcizar de vez o risco do retomo a 
um passado indesejável. 

Em Minas, podemos contabilizar conquistas notáveis. As finanças públicas 
evoluem rapidamente para um equilíbrio saudável, que possibilitará, muito 
em breve, investimentos importantes em áreas fundamentais para o bem-
estar de nossa gente. 

Uma administração austera, porém dinâmica, sem concessões ao 
populismo, embora comprometida com o povo, tem sabido conciliar as 
exigências de um novo modelo de Estado com um projeto consistente de 
desenvolvimento. 

O ousado plano de modernização das condições infra-estruturais, que 
inclui a duplicação da Fernão Dias e de trechos vitais da BR-040, alia-se a 
uma proposta educacional inovadora. Tudo isso tem atraído para o Estado 
as atenções de investidores nacionais e estrangeiros. 

Em Minas, operam-se transformações irreversíveis, que nos capacitarão a 
responder às exigências de uma economia globalizada, na qual só os 
melhores sobrevivem. 

Em sintonia com essas realidades, a Assembléia Legislativa tem 
experimentado, nos últimos tempos, profundas mudanças. Basta um rápido 
olhar aos dois primeiros anos da presente legislatura para vermos o quanto 
caminhamos. A produção legislativa cresceu em qualidade e quantidade. 
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Nesta Casa foram votadas leis ~real importância para melhorar a vida dos 
cidadãos. 

Estreitaram-se os laços entre o Poder e a sociedade, selando-se uma feliz 
parceria. Os resultados apareceram sob a forma de uma prática legislativa 
renovada, cada vez mais próxima das realidades regionais e das 
reivindicações populares. 

Um sistema de comunicação com a comunidade, que se utiliza, entre 
outros meios, da televisão e da INTERNET, faz conhecido o trabalho 
parlamentar. enfatizando a transparência das ações deste Poder. 

A Assembléia, nos últimos dois anos, dinamizou sua participação na 
formulação das políticas públicas e deu realce à função fiscalizadora pelo 
acompanhamento de sua implementação. 

As comissões da Casa foram muito além do exame de proposições, para 
se transformarem no espaço em que se debatem questões de importância 
para a sociedade mineira. 

Esses e outros avanços foram conseguidos sem comprometimento de uma 
cultura de austeridade, que determinou ações concretas como o 
enxugamento da máquina administrativa, o compartilhamento de custos dos 
serviços colocados à disposição dos servidores e dos cidadãos e a 
otimização do uso dos recursos disponíveis. 

Esta Casa, não bastasse a excelência do corpo parlamentar, tem tido a 
presidi-la as mais expressivas lideranças políticas mineiras. Kemil Kumaira, 
Romeu Queiroz, José Ferraz e Agostinho Patrús são os principais 
responsáveis pelo respeito que, no período pós-Constituinte, a instituição 
vem conquistando no contexto nacional. Gostaríamos de destacar a atuação 
do Presidente Agostinho Patrús, a quem tivemos a honra de substituir. A 
estatura moral e intelectual de um estadista fez dele peça fundamental da 
atual administração do Estado. 

Ao abrirmos a presente sessão legislativa, gostaríamos de agradecer a 
todos que colaboraram conosco no breve período em que estivemos à frente 
dos destinos da Assembléia de Minas, manifestando nosso reconhecimento 
especial aos companheiros da Mesa, aos colegas Deputados, à imprensa e 
aos servidores deste Poder. 

Mil novecentos e noventa e sete se apresenta como um ano decisivo para 
a história de Minas. Sob a égide do realismo e da verdade, preparamo-nos 
para uma arrancada rumo ao desenvolvimento. Um desenvolvimento que 
seja capaz de atenuar as desigualdades regionais e de favorecer a justiça 
social. Nessas circunstâncias, cresce o papel do Legislativo. O êxito do 
processo de crescimento e modernização dependerá - e muito - de uma 
cooperação ativa entre os Poderes. Sem abdicarem da independência que 
deve presidir o seu relacionamento, os três Poderes deverão colocar, acima 
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de tudo, os interesses do povo mineiro. Compartilharem a responsabilidade 
pela gestão governamental, eis o pressuposto para que o Legislativo e o 
Executivo encontrem os caminhos de novos horizontes para nossa gente. 

Otimismo e trabalho, essas são as palavras com que queremos instalar a 
3" Sessão Legislativa da 13" Legislatura. Muito obrigado. 

Esta Presidência registra, com pesar, a ausência, neste momento, daquele 
que seria um dos primeiros Deputados a estar aqui presente, por seu 
compromisso com o povo mineiro, por sua assiduidade, por seu 
companheirismo e por sua fidelidade a todos nós. Com pesar, registramos 
uma ausência que, em decorrência de acidente, impede-nos de ter aqui o 
Deputado Jorge Hannas, mas, ao mesmo tempo, comunicamos a todos que 
seu estado de saúde está evoluindo bem, o que muito nos alegra. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência agradece às autoridades e aos 

convidados pelo comparecimento e, cumprido o objetivo da convocação, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de logo 
mais, às 15h30min, nos termos do edrtal de convocação, e para a ordinária 
de debates de hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 165" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE: Ata - 2" 

PARTE (ORDEM DO DIA): Eleição da Mesa para o biênio 1997/1998 -
Palavras do Sr. Presidente- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo 

Aloise - Maria José Haueisen - lbrahim Jacob - Errnano Batista - Antônio 
Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro 
- Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Ivo José -Jaime Martins- João Batista de Oliveira 
-João Lerte- Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga -José 
Henrique - José Maria Barros - José Milrtão - Kemil Kumaira - Leonidio 
Bouças - Marcelo Gonçalves- Marco Régis - Marcos Helênio- Maria Olivia -
Mauri Torres- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau 
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- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Às 15h30min, 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, a Sra. 2"-Secretária, para proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. 

1" PARTE 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2"-Secretária, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente -Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" Parte da reunião, com a eleição da Mesa Diretora desta Casa 
para o biênio 1997/1998. 

Eleição da Mesa 
O Sr. Presidente -A Presidência convida o Deputado Rêmolo Aloise, 1°-

Secretário, para tomar assento à mesa. Convido ainda os Deputados Ajalmar 
Silva e Gilmar Machado para atuarem como escrutinadores. A Presidência 
informa ao Plenário que, nos termos do inciso I do art. 9° do Regimento 
Interno, foram registradas a seguinte chapa e as seguintes candidaturas 
avulsas: registro por chapa de candidaturas à Mesa da Assembléia, biênio 
1997/1998. Presidente: Deputado Romeu Queiroz, do PSDB; 1°-Vice-
Presidente: Deputado Clêuber Carneiro, do PFL; 2°-Vice-Presidente: 
Deputado Francisco Ramalho, do PSDB; 3°-Vice-Presidente: Deputado 
Geraldo Rezende, do PMDB; 1°-Secretário: Deputado Elmo Braz, do PPB; 
2°-Secretário: Deputado Ivo José, do PT; 3°-Secretário: Deputado Marcelo 
Gonçalves, do PDT; 4°-Secretário: Deputado Dilzon Melo, do PTB; 5°-
Secretário: Deputada Maria Olivia, do PSDB. 

Foram ainda registradas candidaturas avulsas à Mesa da Assembléia 
Legislativa para o biênio 1997/1998: o Deputado Rêmolo Aloise concorre ao 
cargo de 1°-Vice-Presidente e o Deputado Antônio Júlio, do PMDB, concorre 
ao cargo de 1°-Secretário. 

-A seguir proferem discursos os seguintes Lideres: 
O Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente e Srs. Deputados, como Líder 

em exercício do PSDB, manifestamos aos nossos companheiros a posição 
da nossa Bancada. Levamos ao conhecimento dos nossos colegas que a 
Bancada do PSDB decidiu, por unanimidade, apoiar integralmente a chapa 
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oficial para dirigir os trabalhos desta Casa, tendo à sua frente o nosso 
companheiro Deputado Romeu Queiroz. Esperamos que esta eleição 
transcorra com serenidade, elevando, ainda mais, o conce~o desta nossa 
instituição. Muito obrigado. 

O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Partido da 
Frente Liberal vem, por meu intermédio, manifestar publicamente a esta 
Casa que apóia, na sua plen~ude, a chapa integrada pelo Deputado Romeu 
Queiroz para a Presidência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 
Mu~o obrigado. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
preliminarmente, gostaria de agradecer aos companheiros da Bancada do 
PPB, por me honrarem com a sua confiança ao escolherem o meu nome 
para Líder da Bancada. 

E, em nome dessa mesma bancada, venho aqui dizer que hipotecamos 
nosso apoio à chapa consensual, por entendermos que ela fortalece todas as 
bancadas representadas na Casa, bem como o próprio Poder, a despe~o de 
entendermos legitimas as candidaturas avulsas, porque, regimentalmente, 
são perm~idas. Renovo, aqui, em nome da Bancada do PPB, que indicou o 
ilustre companheiro Deputado Elmo Braz para 1•-secretário, o apoio à chapa 
oficial de consenso na Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, público presente, queremos manifestar a posição da Bancada do 
PT. 

A escolha da nova Mesa deve refletir as necessidades de modernização e 
autonomia do Poder Legislativo, especialmente em face de sua posição 
historicamente frágil e dependente de um Executivo poderoso e dominador. 
Contrariamente às teorias que sustentam a inst~uição da democracia 
representativa, nossa experiência, nesse campo, sempre foi marcada por um 
Legislativo apático, subserviente e distante de suas atribuições. 

Assim, deve ser compromisso da nova direção o aprofundamento das 
medidas destinadas a tomar mais transparente a atividade parlamentar, bem 
como mais democráticas e respeitosas as relações entre os diversos 
grupamentos que se fazem representar nesta Casa. 

O fortalecimento do Legislativo passa, portanto, por uma abertura ainda 
maior da Assembléia para a sociedade e pela modificação da dinâmica 
legislativo-parlamentar, afinal, democracia não é apenas fazer prevalecer a 
vontade da maioria, mas é o respeito às posições das minorias. Assim, 
entendemos que providências como a reforma do atual Regimento Interno, 
entre outras, são indispensáveis para que o Legislativo se coloque à altura 
das necessidades que ora se lhe impõem. 

Vivemos hoje um contexto em que o Poder Legislativo é freqüentemente 
desmoralizado perante a opinião pública, muitas vezes através de setores 
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obviamente movidos por interesses menores. Não podemos concordar com 
esse tipo de posicionamento, absolutamente retrógrado, tendo em vista que 
o parlamento é, ainda hoje e cada vez mais, o espaço mais adequado para a 
ressonância dos anseios sociais. Não podemos, contudo, fechar os olhos 
para as distorções que ocorrem nos parlamentos e que fazem com que, 
muitas vezes, nós do PT sejamos interpelados, com justificada veemência, 
acerca da participação do PT em Mesas Diretoras comandadas por 
Deputados representantes de partidos com pouca ou nenhuma afinidade 
com o nosso. Muitos acham que o PT deveria ficar de fora dessas direções. 
Entendemos que não é bem assim, pois é dever do nosso partido, como 
parceiro do jogo democrático que se desenvolve na instituição parlamentar, 
participar de todas as instâncias a que tiver direito, de maneira atuante e 
propositiva, visando sempre ao aperfeiçoamento de nossas instituições 
democráticas e contribuindo para a necessária transformação social. Se 
fomos eleitos e constituímos uma significativa bancada, não podemos nos 
furtar a participar da composição da Mesa Diretora desta Assembléia, 
consoante direito que nos garante o Regimento Interno, o qual consagra o 
critério da proporcionalidade para preenchimento dessas vagas. 

Assim, desde o final do ano passado temos mantido freqüentes diálogos 
com representantes dos demais partidos, no intuito de participarmos de uma 
chapa que atenda, a um só tempo, aos interesses maiores que aqui 
representamos e aos direitos que cada bancada detém. 

Estamos, portanto, participando da chapa encabeçada pelo colega Romeu 
Queiroz, nobre parlamentar do PSDB, apoiando integralmente essa chapa. O 
PT, conforme deliberação da bancada, votará uníssono na chapa a que nos 
referimos, já que essa composição é a que melhor atende ás premissas já 
colocadas. 

Apresentamos como candidato à z•secretária o companheiro Ivo José, 
tendo em vista sua capacidade já demonstrada ao longo de seis anos de 
experiência parlamentar, na certeza de que o nobre colega dará uma 
contribuição de grande valor para os trabalhos da futura Mesa, dando 
prosseguimento ao trabalho sereno e competente que marcou a passagem 
de nossa colega Maria José na Mesa que dirigiu os trabalhos na Casa no 
último biênio. Como membro de comissões parlamentares, inclusive como 
Presidente das Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia, como 
Vice-Líder de nossa bancada, ou no desempenho das demais atividades 
legislativo-parlamentares, Ivo José sempre se destacou de maneira positiva, 
motivo pelo qual nosso partido tem total tranqüilidade e confiança ao apostar 
em sua indicação, a qual, de resto, deverá merecer o apoio de todo este 
Plenário. 
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Reafirmamos, portanto, o apoio da Bancada do PT à chapa completa, 

tendo à frente o Deputado Romeu Queiroz, e, mais que isso, esperamos 
sinceramente que possamos colher alguns importantes avanços nesse biênio 
que ora se inicia. 

Nesta oportunidade, queremos, também em nome de nossa bancada, 
oferecer os préstimos ao prezado colega Jorge Hannas, vitima de grave 
acidente juntamente com seus familiares, e orar a Deus pelo seu pronto 
restabelecimento, bem como de seus caros familiares. Muito obrigado. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira ·Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a Bancada do PMDB, através da maioria dos seus membros, apóia a chapa 
encabeçada pelo Deputado Romeu Queiroz. 

Quero esclarecer que este apoio se fez mediante discussão, entendimento 
e o compromisso do candidato em efetivar algumas reformas funcionais e 
administrativas tais como: imprimir maior soberania ao Poder e menos 
submissão; dar maior apoio às comissões permanentes, maior liberdade às 
comissões especiais e promover maior intercâmbio e entrosamento com o 
Tribunal de contas de Minas Gerais. 

Dessa maneira, a maioria da bancada achou por bem apoiar a chapa 
encabeçada pelo Deputado Romeu Queiroz. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de comunicar a este Plenário o apoio do PDT à chapa encabeçada 
pelo competente companheiro e amigo, Deputado Romeu Queiroz. Nessa 
chapa temos também o PDT, representado pelo companheiro Deputado 
Marcelo Gonçalves. Manifestamos o nosso apoio à chapa encabeçada pelo 
companheiro Deputado Romeu Queiroz. 

O Deputado Carlos Pimenta • Sr. Presidente, Sr"s. Deputadas, Srs. 
Deputados, servidores, visitantes aqui presentes, queremos agradecer aos 
membros do PL a indicação do nosso nome para a Liderança do partido 
durante o ano de 1997. Em nosso nome e em nome dos companheiros, 
desejamos que a nova Mesa Diretora deste Legislativo possa trabalhar com 
sabedoria, com transparência e. acima de tudo, com profundo amor ao 
Legislativo de Minas Gerais. 

Representamos, além dos Deputados, milhares de Vereadores que foram 
recém-eleitos no último pleito. 

Em nome deste partido, desejamos ao futuro Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz, e à chapa de consenso geral que possam tranqüilamente conduzir 
os destinos do Legislativo de Minas Gerais. Com a nossa palavra, 
hipotecamos nosso total apoio e solidariedade aos companheiros Deputados 
e pedimos a Deus que os ilumine para que possam dirigir com muita 
responsabilidade os nossos destinos durante o biênio 1997-1998. Muito 
obrigado. 
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O Deputado Paulo Schettino - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, galeria, 

imprensa. Em nome do PTB, quero comunicar a esta Casa que estamos 
apoiando a chapa oficial, encabeçada pelo Deputado Romeu Queiroz. 

Queremos salientar também que o candidato do PTB, o ilustre Deputado 
Dilzon Melo, concorre à 4•-secretaria sendo um candidato dos pequenos 
partidos da Casa. 

Desejamos que essa chapa tenha muito sucesso e seja muito profícua na 
sua administração. Era o que queríamos comunicar, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente -A Presidência dará inicio, neste momento, ao processo 
de eleição. Antes, porém, presta os seguintes esclarecimentos: os Deputados 
receberão dos escrutinadores as sobrecartas devidamente rubricadas. Em 
seguida, na cabine, deverão colocar nas sobrecartas, as cédulas contendo o 
nome de seu candidato para cada um dos cargos da Mesa. Para eleição do 
Presidente, o candidato deverá obter os votos da maioria dos membros da 
Assembléia, ou seja, 39 votos. Para os demais cargos, será considerado 
eleito o candidato que tiver o maior número de votos entre os Deputados 
presentes. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso. 

Antes de passar a palavra ao Sr. 1 •-secretário para proceder à chamada, 
solicito, encarecidamente, a cada parlamentar que, somente quando feita a 
chamada de seu nome, apanhe a sobrecarta e se dirija à cabine de votação. 
Só depois da votação efetuada pelo parlamentar é que será feita a chamada 
do Deputado seguinte, e assim o faremos em todo o processo para evitar 
qualquer atropelo e possível desconfiança, para que tudo aconteça dentro da 
mais completa normalidade e tenhamos um processo rápido. 

Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, demais colegas desta Casa, 
na minha condição de candidato a 1 •-Vice-Presidente desta Casa, embora o 
Regimento Interno não me proíba de fazer a chamada, acho por bem 
comunicar ao Presidente desta Casa o meu pedido de substituição para que 
o processo possa ser democrático e para que não haja dúvida nenhuma 
sobre o resu~ado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência aceita a ponderação do Deputado 
Rêmolo Aloise e o cumprimenta por esse gesto nobre. Com a palavra, a Sra . 
2•-secretária, Deputada Maria José Haueisen, para que proceda à chamada 
dos Deputados. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo 

Aloise - Maria José Haueisen - lbrahim Jacob - Errnano Batista - Antônio 
Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto 
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Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canaririllo - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro 
- Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa- lvair Nogueira - Ivo José- Jaime Martins- João Batista de Oliveira 
- João Le~e - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio 
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria Olívia -
Mauri Torres- Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Ze~une - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente- Votaram 75 Deputados; foram encontradas, na uma, 75 
sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores 
que façam a separação das cédulas, de acordo com os cargos a serem 
preenchidos. 

A Presidência convida os Deputados candidatos, se assim o desejarem, a 
presenciar a abertura da uma e a contagem das sobrecartas. A Presidência 
recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da uma e à 
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
A Sr". Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - Os escrutinadores 

deverão fazer, agora, a le~ura e a soma dos votos. 
O Sr. Presidente -Os Srs. Secretários deverão proceder, neste momento, 

à elaboração do boletim de apuração. 
- Procede-se a elaboração do boletim. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado da votação: 

Presidente: Deputado Romeu Queiroz - 72 votos e 3 votos em branco; 1 •-
Vice-Presidente: Deputado Clêuber Carneiro - 46 votos; Deputado Rêmolo 
Aloise - 27 votos e 2 votos em branco; 2°-Vice-Presidente: Deputado 
Francisco Ramalho - 73 votos e 2 votos em branco; 3°-Vice-Presidente: 
Deputado Geraldo Rezende - 70 votos e 5 votos em branco; 1•-secretàrio: 
Deputado Elmo Braz- 57 votos; Deputado Antônio Júlio- 16 votos e 2 votos 
em branco; 2"-Secretário: Deputado Ivo José- 71 votos e 4 votos em branco; 
3°-Secretário: Deputado Marcelo Gonçalves - 70 votos e 5 votos em branco; 
4•-secretário: Deputado Dílzon Melo - 70 votos e 5 votos em branco; s•-
Secretária: Deputada Maria Olívia- 67 votos e 8 votos em branco. 
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Proclamo eleito Presidente o Deputado Romeu Queiroz; proclamo eleito 

1°-Vice-Presidente o Deputado Clêuber Carneiro; proclamo eleito 2°-Vice-
Presidente o Deputado Francisco Ramalho; proclamo eleito 3°-Vice-
Presidente o Deputado Geraldo Rezende; proclamo eleito 1•-secretário o 
Deputado Elmo Braz; proclamo eleito 2°-Secretário o Deputado Ivo José; 
proclamo ele~o 3°-Secretário o Deputado Marcelo Gonçalves; proclamo 
eleito 4°-Secretário o Deputado Dilzon Melo e proclamo eleita para s•-
Secretária a Deputada Maria Olívia. 

Convido o Deputado Romeu Queiroz para comparecer à Mesa. 
No exercício da atribuição que me confere o Regimento Interno, declaro 

empossado como Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais o Deputado Romeu Queiroz. 

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Convido o Deputado 
Clêuber Carneiro para comparecer à Mesa para a posse. 

Declaro empossado, como 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, o Deputado Clêuber Carneiro. Convido o 
Deputado Francisco Ramalho para comparecer à Mesa. Declaro empossado, 
como 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, o Deputado Francisco Ramalho. Convido a comparecer à Mesa o 
Deputado Geraldo Rezende. Declaro empossado, como 3°-Vice-Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Geraldo 
Rezende. Convido a comparecer à Mesa o Deputado Elmo Braz. Declaro 
empossado, como 1°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, o Deputado Elmo Braz. Convido a comparecer à Mesa o 
Deputado Ivo José. Declaro empossado, como 2°-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Ivo José. Convido a 
comparecer à Mesa o Deputado Marcelo Gonçalves. Declaro empossado, 
como 3•-secre1ário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o 
Deputado Marcelo Gonçalves. Convido a comparecer à Mesa o Deputado 
Dílzon Melo. Declaro empossado, como 4°-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Dílzon Melo. Convido a 
comparecer à Mesa a Deputada Maria Olívia. Declaro empossada, como 5"-
Secretária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a 
Deputada Maria Olívia. 

Palavras do Sr. Presidente 
Meus caros companheiros ele~os para o biênio de 1997/1998 à Mesa desta 

Casa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, convidados, senhoras e senhores. 
Na simplicidade própria dos fatos que acompanharam minha eleição para 

a Presidência desta Casa - simplicidade fundada no respeito e na confiança 
que me vincula a cada colega do parlamento mineiro -, melhor compreendo, 
nessa simplicidade, a grande lição política de Hélio Garcia: "A política ou se 
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faz com gosto, por vocação, com a propna vida, ou então se reduz à 
mesquinha ambição do momento, sem grandeza nem futuro." 

Obrigado, mais uma vez, ao mestre político de minha geração. 
Honra-me, e muito, exercer pela segunda vez a Presidência da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Honra-me, sobretudo, pertencer a 
uma instituição que é centro de convergência da política mineira. Orgulha-
me, sobremodo, aqui conviver com mais 76 colegas eleitos pelo voto 
popular, que exercem mandato que lhes foi outorgado pelas umas livres, 
mandato, portanto, que pertence a cada um e a todos os cidadãos de Minas 
Gerais. 

Sinto-me eleito, pois, pelo povo de meu Estado, aqui legitimamente 
representado: a mais legítima representação democrática, que é o Poder 
Legislativo. Meu mandato na Presidência não é, por isso mesmo, exclusivo 
ou unipessoal: ele é compartilhado com todos os membros da Mesa, hoje 
também eleitos para o biênio 97/98. Mais ainda: ele será exercido de forma 
coletiva, plural e aberta, ouvindo e traduzindo o pensamento dos Deputados 
Estaduais mineiros, porque, acima de qualquer filiação partidária, aqui 
representamos, neste alto posto, o pensamento político - múltiplo e diverso -
desta Casa de representação popular. 

Agradeço, nesta hora solene, a confiança traduzida em cada voto do corpo 
parlamentar que me elegeu; faço esse agradecimento em nome também de 
cada membro da nova Mesa da Assembléia. Confiança essa que tem por 
fundamento, repito, o mútuo respeito que nos vincula nesta instituição 
legislativa. 

Somente assim, com respeito e confiança, poderemos nos dar as mãos 
para a grande obra de restauração política que vivem Minas Gerais e o 
Brasil. · 

Esta obra de reconstrução da vida política nacional tem avançado a passos 
largos. Analisando o período que separa o dia de hoje da minha primeira 
eleição para esta Presidência, posso ver uma outra sociedade e um outro 
País. 

Uma outra sociedade e um outro Pais que se parecem, muito mais, com o 
Brasil de nossos sonhos, de nossas aspirações, com a Pátria de nossos 
ideais. Crescemos muito. Não falo de crescimento econômico, lastreado em 
estatísticas frias. Falo de crescimento político, de "crescimento cidadão". A 
sociedade se organiza e afirma sua vontade e determinação de deixar de 
lado a subserviência, o conformismo, a vazia desesperança. 

E, neste período, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais cresceu na 
mesma proporção que lhe exigia o momento político nacional. Suas portas 
estão definitivamente abertas à participação popular. O Legislativo vem 
reconquistando a condição - que lhe é inerente - de referência política da 
sociedade. Múltiplos mecanismos institucionais foram criados por sucessivas 
Mesas da Assembléia, com o objetivo central de colocar nossa instituição em 
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diálogo construtivo e constante com o povo mineiro. A Assembléia de 
Minas tomou-se, mesmo, referência para outros Legislativos de nosso País e 
iniciou, em condições de igualdade e parceria, intercámbio com casas e 
entidades legislativas do exterior. 

Nesse caminho, é preciso continuar avançando. Não é de nosso feitio, 
sabem todos, "jogar para as arquibancadas". O tempo presente não mais 
aceita a ilusão retórica de promessas vãs e palavras fáceis. São tempos que 
marcam a mais decisiva transição social do Brasil: a sociedade exige a 
desconcentração e mais eqüitativa distribuição da renda nacional. Essa é a 
condição imperativa para que o País se apresente ao mundo como autêntica 
nação democrática. 

Nós, brasileiros, temos razões para confiar na conquista deste novo tempo 
histórico: 12 anos após a memorável eleição de Tancredo Neves para a 
Presidência da República, esta sociedade e este País vêm dando claras 
demonstrações de que a história caminha para levar o Brasil à posição que 
lhe é exigida no cenário interno e no ambiente internacional. 

Esta história - dizer é preciso - é feita por homens e mulheres, jovens e 
adultos, crianças e idosos: é história feita de vida. E a história brasileira tem 
uma imensa dívida a pagar a essa vida sacrificada, à vida severina de tantos 
brasileiros! 

Neste desafio, a casa de representação popular é o elo mais próximo das 
mudanças. 

E na Casa Legislativa, o instrumento mais próximo do eleitor e do cidadão 
- a iniciação da lei - está no trabalho das comissões. Ali tem começo a 
criação social de toda legislação. É preciso, pois, fortalecer em grau máximo 
a função legislativa realizada pelas comissões permanentes da Casa. 

Esse fortalecimento - até por definição - decorrerá de um maior grau de 
participação popular no processo legislativo. Neste biênio, vamos prosseguir 
nesta ação consciente de estender e ampliar a interação popular com as 
comissões desta Assembléia. Vários mecanismos serão acionados para dar 
às comissões o relevo institucional que o Regimento lhes confere e que o 
próprio processo legislativo lhes atribui. 

O cidadão deve também encontrar nesta Casa, em todos os níveis e 
setores, o mais amplo acolhimento às suas demandas, além da função 
legislativa em estrito senso. Vamos, neste novo momento da vida nacional, 
considerar a dimensão da cidadania também no exercício de seus direitos no 
mercado de consumo, símbolo da época em que vivemos. 

Os direitos do consumidor irão adquirir, em nossa gestão, o devido "status" 
de exercício direto da cidadania, aperfeiçoando mecanismos existentes para 
que esta Casa se tome também uma pr~ · e forte do cidadão enquanto 
consumidor. 
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É nosso compromisso - ao ampliarmos a interação entre o Legislativo e a 
sociedade - olhar para dentro de nossa casa, voltando nossa atenção, 
sobretudo, para as condições de trabalho do legislador, que precisam e 
reclamam novos e importantes aperfeiçoamentos. De nada vale o discurso 
modemizador, tecnocrático, se ele não prioriza o parlamentar - razão 
primeira e última da existência desta Casa, em sua função de representante 
político da sociedade. 

Nosso projeto de aperfeiçoamento do assessoramento técnico e 
administrativo aos Deputados abrirá, ainda, novas frentes de atendimento à 
atividade parlamentar, incluindo, neste mesmo nível de assessoramento 
técnico, atendimento mais amplo e adequado à própria Liderança da Minoria, 
pois nesse atendimento, isento, às vozes de demandas plurais de nossa 
Casa, reside a própria essência do exercício democrático. 

E junto aos servidores do Legislativo - nos quais identifico aplicação e 
esforço de superação - é necessário desenvolver, cada vez mais, políticas 
de aperfeiçoamento técnico e profissional. Chegou ao fim uma era de 
paternalismo e de favoritismo, que tanto contribuiu para colocar o serviço 
público sob crítico conceito no âmbito da sociedade brasileira. 

Felizmente, contamos nesta Assembléia com uma administração 
empenhada em estabelecer padrões de exercício profissional compatíveis 
com os deveres próprios de todo e qualquer serviço público, sustentado e 
pago pelo bolso do contribuinte. Perfil profissional nos gabinetes, onde o 
funcionário precisa e deve vestir a camisa do representante político a quem 
presta serviços. Também queremos na área administrativa o prosseguimento 
desse processo de mudanças, lastreado no mérito, na avaliação de 
desempenho, na reciclagem técnica. Sendo assim, podem os servidores 
contar conosco na revitalização do labor de cada um na soma do trabalho de 
todos. 

Não aceitamos, de modo algum, os estigmas que, em nome de falsas e 
aventuradas proposições, denigrem o serviço público em nosso País. Para 
enfrentar esses ataques, tantas vezes gratuitos, impõe-se o exercício digno e 
consciente da função pública. 

Temos a exata consciência da necessidade de um rigoroso e disciplinado 
controle de custos, do orçamento e de dispêndios desta Casa, 
acompanhando, passo a passo, a aplicação de recursos que são escassos e 
que estão faltando para setores essenciais de nossa sociedade. Não há 
dinheiro fácil em economia que luta pela estabilidade monetária. Dinheiro 
fácil. Afinal, só existe na burla ou na corrupção inflacionária da moeda, uma 
página que queremos ver virada na história brasileira. 

Este Poder Legislativo possui autonomia para governar-se a si mesmo - é 
dispositivo constitucional e prática democrática. E este tem sido objetivo e 
realização das Mesas desta Casa, como dinâmica e altiva foi a gestão última 
do amigo Presidente Agostinho Patrús, cuja liderança política foi solicitada 



• . • E 
~ 
<õ 
• ~ . • ·< • õ 

19 
para servir a Minas Gerais e au,Brasil no escalão mais alto do Governo 
Eduardo Azeredo. -· 

Governo ao qual tive a honra de servir, no último biênio, como seu líder 
nesta Casa, não podendo deixar, neste momento, de transmitir ao 
Governador Eduardo Azeredo meus melhores e sinceros agradecimentos 
pela irrestrita confiança que me conferiu no exercício desta liderança. 
Agradecimento que também formulo ao Vice-Governador Walfrido dos 
Mares Guia, Secretários de Estado, dirigentes de órgãos governamentais. 
Agradecimento que devo, em igual peso e medida, a todos os nobres 
colegas desta Casa, pela compreensão, pelo apoio decisivo, pelo incentivo, 
pelo alto nível de nosso relacionamento, ainda que por vezes com distintas 
opiniões e posições. 

Pois assim é o parlamento e o Brasil compreende, afinal, que o Poder 
Legislativo não é estorvo nem obstáculo à ação de Governo; nem existe 
tampouco para servir ao Poder Executivo, pois o Legislativo também 
governa. 

Afirma-se o entendimento de que o Legislativo é uma inst~uição criada 
para servir, exatamente, de equilíbrio entre os Poderes const~uidos. Sem 
ele, há silêncio e há censura; há arbítrio e um só patrão. Com ele, as vozes 
se elevam, as contradições são expostas, as diferenças surgem e o diálogo 
se estabelece. Assim entendemos a representação parlamentar: como fonte 
de harmonia entre os Poderes, pela superação democrática das diferenças e 
conflitos. 

Aqui registro a modéstia e o saber do nobre colega Deputado Wanderley 
Ávila, que honrou, nos últimos meses, em fase de transição, a Presidência 
deste Poder, culminando a profícua gestão da Mesa que ora encerra o seu 
mandato. 

No ãmbito da sociedade civil, consideramos a estre~a afinidade que 
historicamente vincula parlamento e imprensa, no substrato comum da 
liberdade. Nesta grande transformação do Poder Legislativo em Minas 
Gerais, a imprensa tem sido, o tempo todo, com isenção e independência, 
termômetro e pulso de nosso trabalho parlamentar. Saúdo os profissionais de 
rádio, televisão e jornais que acompanham diariamente nossa atividade 
política e parlamentar, com seriedade, zelo e compromisso com a sociedade . 

Com o pensamento voltado para a grande responsabilidade que assumo, 
vamos exercer, com elevada honra e com a simplicidade que Minas 
aconselha, este alto cargo de Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. Disse vamos - porque este é um exercício 
compartilhado com todos os Deputados e com os parlidos todos que 
configuram, de fato e de dire~o. o rosto e a mais legítima expressão desta 
casa de representação popular. 
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Meus caros colegas Deputados, senhoras e senhores presentes, 

infelizmente não pôde estar presente nesta tarde, aqui neste Plenário, um 
dos grandes Deputados que esta Casa possui, o Deputado Jorge Hannas, 
que, ontem, se acidentou em viagem de carro. Ele se encontra em bom 
estado, recuperando-se, mas nos enviou o recado de que gostaria de estar 
aqui, participando desta votação. 

Queremos que o nosso colega Jorge Hannas se restabeleça logo, porque 
os companheiros reclamam a sua presença. A ele e a toda a sua família, 
desejamos rápida recuperação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 878 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência do Deputado Clêuber Carneiro 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): 1• Fase: Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e 
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n• 1.080/97 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta (2), Toninha 
Zeitune, Simão Pedro Toledo e Elbe Brandão e das Bancadas do PL, do PFL 
e do PT - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto e 
Elbe Brandão - 2" Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações Apresentadas -ENCERRAMENTO -ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo 
Nascimento - Gil Pereira - lvair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Clêuber Carneiro) -Às 20h15min, a lista de 

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1• Fase 

Ata 
-O Deputado Ivo José, 2"-Secretário, procede à lertura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Raul Lima Neto, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
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Do Sr. Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado do Tocantins, encaminhando cópia do relatório das atividades 
daquela Casa no biênio de 1995 a 1996. 

Dos Srs. Carlos Melles, Remei Anízio Jorge e Jaime Martins, Deputados 
Federais, infonnando que merecerá deles toda a atenção o pedido do 
Deputado Péricles Ferreira (apoio à aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 198-A/95). 

Do Sr. Vittorio Medioli, Deputado Federal, agradecendo o envio de cópia 
do requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita apoio à 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 198-A/95. 

Dos Srs. Narcio Rodrigues e Annando Costa, Deputados Federais, 
encaminhando cópias dos ofícios por eles enviados à Presidência do Banco 
do Nordeste do Brasil, contendo as providências solicitadas pelo Deputado 
Carlos Pimenta (prorrogação, por um ano, do vencimento das dívidas de 
custeio de emergência contraídas pelos produtores rurais do Norte de Minas 
em 1995 e em 1996). 

Do Sr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF, encaminhando 
infonnações relativas a pedido feito pelo Deputado Carlos Pimenta, sobre o 
aporte de recursos financeiros, em 1997, para a execução de projetos de 
pequenas barragens. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 
Estado, encaminhando cópia de ofício da Diretoria de Suprimento Escolar da 
Secretaria da Educação, em resposta à solicitação feita pelo Deputado 
Sebastião Costa, contendo infonnações de que a Secretaria da Educação 
está desenvolvendo um projeto para prover as escolas públicas rurais de 
energia elétrica, água potável e saneamento básico, utilizando a energia 
fotovoltaica, em parceria com o Ministério das Minas e Energia e diversos 
órgãos estaduais. (-Anexe-se ao Requerimento n• 1.697/96.) 

Dos Srs. José de Farias Leal, Sebastião Luziano Ribeiro de Castro, João 
Carlos de Morais, Odenir Francisco Gomes, Dione Maria Peres, José Occhi 
Medeiros e José Geraldo de Castro, respectivamente, Presidentes das 
Câmaras Municipais de Pavão, lmbé de Minas, Paraisópolis, Centralina, 
Coromandel, Guidoval e Presidente Bernardes, comunicando a eleição e a 
posse de suas respectivas Mesas. 

Do Sr. Felipe José Fonseca A~iê, Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Ubertândia, encaminhando cópia do requerimento do Vereador 
Misac Lacerda, em que solicita sejam adotadas providências com o objetivo 
de se reduzirem os valores das taxas que são cobradas pela Fazenda 
Pública Estadual para a expedição de documentos oficiais. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
infonnando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta, que a 
Portaria DNAEE n• 105, de 3/4/92, não prevê a ampliação do horário noturno 
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para 1mgação, uma vez que o período ora utilizado é compatibilizado à 
característica da curva de carga do sistema elétrico. 

Da Sra. Ângela Gabriela Naves Givisiez, Presidente da HEMOMINAS, 
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Saúde e Ação 
Social, que cabe ao Governador do Estado autorizar a nomeação dos 
aprovados no concurso público realizado para provimento de cargos da 
referida Fundação. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Gibraim Souza Couri, Superintendente da 4• SPRF, informando que 
a solicitação do Deputado José Maria Barros foi encaminhada ao Inspetor 
Alberto Luiz Fernandes de Pinho, Chefe da Delegacia 4/5, o qual já tomou as 
providências cabíveis. 

Do Sr. Henrique Geraldo Gonçalves, Gerente-Geral de Relações com as 
Comunidades, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei n• 8.666, 
de 1993, cópia do contrato CVRD/SEGEP-AO 102/96, celebrado com o 
Governo do Estado de Minas Gerais, objetivando a execução de diversos 
projetos governamentais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Carlos Alberto Sant'Ana Pedroso - Cel. PM Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, comunicando, em atenção a 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, que, no momento, não será 
possível a instalação de um posto policial no Município de Padre Carvalho e 
que a solicitação ficará registrada para reavaliação, em outra oportunidade. 

Do Sr. Carlos Roberto Lopes Cançado, Ten. Cel. PM, Comandante do 
BPChq, informando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, que, após apuração criminal, restaram indícios de 
crime militar praticado pelos militares envolvidos e que os autos da referida 
apuração foram remetidos à 1 • Auditoria de Justiça Militar Estadual, para os 
fins de direito. 

Do Sr. José lsaac Peres, Diretor-Presidente do Grupo Multiplan, 
agradecendo, em nome da Diretoria do Grupo Multiplan e dos demais 
empreendedores do Shopping Center Diamond Mall, o voto de 
congratulações consignado nos anais desta Casa, a pedido do Deputado 
Simão Pedro Toledo, por ocasião da inauguração daquele empreendimento 
comerciaL 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Francisco Horta, Deputado Federal, agradecendo o envio do Ofício 

n• 3.214196, referente a Proposta de Emenda à Constituição n• 198195. 
Do Sr. Raul Belém, Deputado Federal, agradecendo a manifestação de 

solidariedade desta Casa por ocasião do falecimento de sua mãe. 
CARTÕES 
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Dos Srs. Bonifácio de Andrada e José Santana de Vasconcellos, 

Deputados Federais, manifestando apoio à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 198/95, em atenção a pedido do Deputado Péricles Ferreira. 

Do Sr. Mauro Lopes, Deputado Federal, encaminhando cópia do oficio do 
Sr. Byron Costa de Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste, contendo 
resposta à solicitação feita pelo Deputado Carlos Pimenta quanto à 
prorrogação do prazo de vencimento das dividas contraídas pelos produtores 
rurais do Norte de Minas junto àquele Banco. 

Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, encaminhando 
exemplar da revista "Minas Rurais", edição 9/96. 

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

palavra aos oradores inscritos para a 1• Fase do Pequeno Expediente. 
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N° 1.080/97 
Declara de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição 

e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ester Rosa -

Centro de Nutrição e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, do 
Município de São João do Paraíso. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A referida instituição é uma entidade sem fins lucrativos, com 

sede no Município de São João do Paraíso. Foi fundada em 1993 e tem 
como finalidade promover e coordenar ações filantrópicas na região e 
adjacências. 

Os serviços e benefícios que a Associação presta à comunidade não visam 
a lucros e os membros de sua diretoria nada percebem por suas atividades, 
razão pela qual esperamos que seja declarada de utilidade pública. 

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

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

Canos Pimenta (2), Toninho Zeitune, Simão Pedro Toledo e Elbe Brandão e 
das Bancadas do PL, do PFL e do PT. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
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O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Clêuber 

Carneiro; Srs. Deputados; senhores membros da Mesa; Sr. Secretário Ivo 
José: não poderia deixar de usar esta tribuna, no primeiro dia de nossa nova 
legislatura, para abordar, rapidamente, por 2 ou 3 minutos, no máximo, três 
assuntos que julgo de suma importância. Primeiro, parabenizar esta Casa 
pela eleição da nova Mesa. Esperamos que Deus ilumine cada um dos 
membros da nova diretoria desta Casa, que precisa firmar-se no coração de 
todo o povo mineiro como um Poder expressivo, que luta pela justiça, pela 
verdade, pela fiscalização do Executivo e pelo bem-estar do povo de Minas 
Gerais. Parabenizamos não somente esta Casa, mas, em especial, os 
senhores eleitos. Quero lembrar-lhes que, se aqui estão, na condição de 
Deputados, membros da Mesa do Poder Legislativo do Estado de Minas 
Gerais, é porque Deus, na sua infinita sabedoria, assim determinou. E, na 
condição de Deputado cristão, não deixarei de orar por todos os membros da 
Mesa, para que Deus lhes dê sabedoria, inteligência, conhecimento e força, 
para que o conselho de Deus esteja em seu coração, de tal maneira, que as 
aspirações do povo sejam manifestadas nos projetos e nas defesas que esta 
Mesa fará no decorrer desta legislatura. Parabéns e graças a Deus. 

O segundo assunto, também, é importante: queremos parabenizar a Rede 
Globo de Televisão pelo desfecho que deu à novela "Rei do Gado". Parece 
até um absurdo que, em uma Casa parlamentar, um Deputado cristão fale 
sobre esse assunto, mas creio que é de suma importância, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, porque a TV Globo, com essa novela, mexeu com a família 
brasileira, ou seja, teve nas mãos a mente da família brasileira. Ai vemos a 
responsabilidade da imprensa e, sobretudo, da televisão do Brasil, que tem 
total acesso e, conseqüentemente, pode controlar as atitudes e as intenções 
do povo do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Quero parabenizar o Sr. 
Benedito Rui Barbosa, que encerrou a novela de forma gloriosa. Todos 
esperavam - e até as revistas diziam, para alimentar a curiosidade da família 
brasileira - que os Mezengas terminariam brigados com os Berdinazis, mas 
aquele encontro nos mostra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, às vezes, 
nos nossos inimigos, existem coisas maravilhosas e boas e que a 
reconciliação promove o progresso e a alegria do povo. Parabéns a esse 
escritor, porque entristeceria muito o povo brasileiro se a novela terminasse 
numa facção ou numa briga . 

O terceiro assunto, que deixei por último porque o julgo mais importante, é 
a manifestação de pesar deste Deputado por dois eventos inusitados e 
inesperados, oconidos hoje. Em primeiro lugar, o acidente com o nosso 
companheiro Deputado Jorge Hannas; pedimos que esta Casa ficasse 1 
minuto silente, em oração a Deus, pela recuperação de um parlamentar que, 
para nós, é o paradigma da seriedade, da hombridade, do caráter e o 
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exemplo de um homem compromissado com o povo, como é o nosso 
companheiro Jorge Hannas, que já conheço de nossos cultos feitos na 
cidade onde ele é majoritário. E, também, uma manifestação de tristeza pelo 
passamento do nosso companheiro político, que, nesta noite ... Cedo a 
palavra, neste momento, para aparte, ao companheiro Marco Régis, que 
temos a satisfação de ouvir, porque se trata de um homem íntegro e probo. 
Tenho visto nosso companheiro Marco Régis como um exemplo de político. 
Parabéns, Marco, eu lhe cedo a palavra. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço ao nobre Deputado 
Raul Lima Neto, caro companheiro deste parlamento, a cessão da palavra 
para aparte. Quero dizer que os três assuntos abordados por ele são, 
realmente, importantes. Pedimos o aparte, fundamentalmente, por causa de 
um deles. 

Quando V. Exa. enaltece não só o desfecho, mas também o desenrolar da 
telenovela "Rei do Gado", exibida pela Rede Globo de Televisão, gostaria de 
dizer a V. Exa. e lembrar a esta Casa que nós entramos com um 
requerimento de congratulações com a Rede Globo, com o novelista 
Benedito Rui Barbosa e com o ator Carlos Vereza. No final do ano passado, 
esse requerimento foi aprovado na Comissão de Educação. Através dele, 
apresentamos um voto de congratulações com a Rede Globo pelo 
tratamento sério e digno dado à refonma agrária e ao parlamento brasileiro 
na novela "Rei do Gado". Acredito que o personagem do Senador Caxias 
restabeleceu a imagem daqueles que, como nós, procuram identificar-se 
com o personagem do político probo e sensível às causas do povo brasileiro. 
Ele levou a milhares de telespectadores deste País a imagem de um político 
correto. 

Agradeço o aparte concedido por V. Exa. para que eu pudesse lembrar a 
esta Casa que requerimento com esse teor já foi aprovado. 

O Deputado Raul Lima Neto - Não é de estranhar o aparte de V. Exa., 
inmão Marco Régis, homem compromissado com a verdade e com a justiça; 
não é de estranhar que já tenha enviado um requerimento ao qual faço 
questão de manifestar minha adesão. 

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que assomo a esta tribuna 
com tristeza e pesar pelo passamento de nosso companheiro Senador Darcy 
Ribeiro, antropólogo. Também sou antropólogo, professor de Antropologia e 
tive nele um companheiro, professor e, evidentemente, um colega que 
conheceu a política no sentido clássico da palavra, a arte de governar bem, 
ter idéias e fazer projetos que venham a atender aos anseios do povo. 

De repente, após uma entrevista brilhante ontem, morre neste dia. Quero 
chamar a consciência do povo de Minas Gerais para a necessidade que 
temos, sobretudo, de estar compromissados com a verdade e com a justiça; 
de estar cônscios da grande vocação política que temos, vocação de Deus, 
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arte de governar bem. Se fizermos errado, de repente passa nossa vida, 
porque tudo passa, tudo passa, e nada passa. Tudo passa para a vida, e 
nada passa para a conta. Antônio Vieira, célebre escritor e pregador, disse, 
certa feita, que Deus tomará conta dos rastros do homem, e, não, dos 
passos, porque os passos passam, mas os rastros ficam. 

Nosso companheiro Senador deixou um rastro de quem quer mudança, 
quer lutar pela justiça e pela verdade. Queira Deus que ele se tenha rendido 
Àquele que é a justiça personificada, Jesus Cristo, e que todos nós 
possamos encontrá-lo um dia, na glória, e testemunhar, para alegria de todos 
os que esperam na justiça, do Darcy Ribeiro, inclusive, que esperava nela, 
de uma Nação mudada, de uma Nação justa, de um povo abençoado pela 
interferência de homens públicos compromissados com Deus e com o povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente; parabenizo V. Exa. pela direção desta 
Casa, pelo mandato como Vice-Presidente, nosso Presidente neste instante. 
Parabéns a todos os Deputados pelo desfecho deste dia. Graças a Deus, 
sabemos que a Sua misericórdia não tem fim e se renova a cada manhã, 
embora alguns sucumbam pela idade, pela vida. Sabemos que as idéias 
prevalecem e que o ideal de vermos o Estado de Minas e o povo brasileiro 
feliz há de acontecer, porque homens vocacionados para a coisa pública 
estão aqui, digo, homens e mulheres, porque a nossa querida Deputada Elbe 
Brandão tem sido um exemplo de vida vocacionada, inclusive, por herança 
de seu pai. Parabéns, Deputados; parabéns, Deputado Clêuber Carneiro; 
parabéns, Deputado Ivo José, nosso grande Deputado do PT, que agora 
integra a Mesa e tenho a convicção de que é um ambientalista nato. 
Parabéns. Muito obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* Sr. Presidente, companheiros, 
companheiras, hoje, 17 de fevereiro, faz dois anos que perdi meu pai e hoje, 
também, tivemos uma tristeza grande, a de perder o nosso companheiro, o 
nosso amigo, o grande Senador Darcy Ribeiro. Falo não só em meu nome, 
mas em nome de toda a Bancada norte-mineira, em nome de todo o Norte 
de Minas, em especial em nome dos montes-clarenses, que choram, neste 
momento, a perda do amigo, do companheiro, do irmão. Sr. Presidente, 
venho apresentar um requerimento e fazer o comunicado do falecimento do 
Senador Darcy Ribeiro, ocorrido hoje. Temos a certeza de que Minas perde 
um filho ilustre e o Brasil perde um grande homem. Podemos lembrar 
Guimarães Rosa, quando disse: "Os homens bons não morrem, ficam 
encantados." Como sertanejo que foi Guimarães Rosa, sabemos também do 
bravo sertanejo que foi Darcy Ribeiro. Lutou contra a mais certa coisa que 
temos na vida, que é a morte. Viveu, aproveitou, sentiu a vida com 
esperança, viveu a vida como mel, viveu a vida adocicada, mesmo sabendo 
dos sofrimentos que atravessava. Com isso, Sr. Presidente, tendo plena 
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consciência do sertanejo bravo que V. Exa. também é, das barrancas do São 
Francisco, use da sua atribuição neste momento, como Presidente desta 
Casa, para encaminhar a minha solicitação ao Centro de Memória de Minas, 
hoje uma parte importante desta Casa, um Centro em que a Assembléia 
Legislativa, de uma forma feliz, busca a retomada dos grandes homens de 
Minas. Que esse Centro de Memória possa dar um capítulo especial a esse 
nosso companheiro, sertanejo, mineiro. Como Charles Chaplin, Darcy 
Ribeiro não foi só um montes-clarense, não foi só um filho do Norte de 
Minas, não foi só um filho de Minas Gerais, ele foi um filho do mundo, da 
liberdade e do amor. 

O Deputado Gil Pereira (Em aparte)• - Quero colaborar com V. Exa., 
dizendo que, realmente, Darcy Ribeiro é um patrimônio não de Montes 
Claros, não de Minas, não do Brasil, mas do mundo. Tivemos a felicidade de 
homenageá-lo em Montes Claros, no ano de 1991, e aqui esta Casa também 
prestou sua homenagem, em 1995, quando V. Exa. entregou-lhe uma placa. 

Acredito que, realmente, o Senador Darcy Ribeiro vai deixar uma lacuna 
muito grande no setor educacional, mas vamos seguir seu exemplo e, assim 
como o do seu irmão, o educador Mário Ribeiro. Que esses exemplos sejam 
seguidos por todos os mineiros e brasileiros. Parabéns por seu 
pronunciamento, Deputada Elbe Brandão. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Queremos agradecer o aparte 
cedido pela nobre Deputada Elbe Brandão e compartilhar do seu pesar pela 
morte do Senador Darcy Ribeiro. A morte de Darcy Ribeiro deixa, realmente, 
a lacuna dita pela Deputada. É uma lacuna inreparável. Ele, como político, 
educador, antropólogo e escritor, deixa para este Pais uma mensagem muito 
positiva. Há uma importante mensagem, inclusive, nessa sua luta constante 
contra a morte, enfrentando, nos últimos anos, uma doença inexorável. Mais 
do que isso, Darcy Ribeiro deixa para este Pais uma imagem do patriotismo 
que tem faltado a tantos brasileiros nessas últimas décadas. Darcy Ribeiro 
deixa para este País aquela lealdade ao grupo do brizolismo. Darcy Ribeiro 
deixa para o País a luta contra a espoliação internacional. Darcy Ribeiro 
deixa para nós um exemplo na luta do cidadão que não se curva a qualquer 
tipo de opressão. Parabéns, Deputada Elbe Brandão e Deputado Raul Lima 
Neto, que, também, aqui, enalteceu a figura do Senador Darcy Ribeiro, que 
lamentavelmente nos deixa, no dia de hoje. 

A Deputada Elbe Brandão - Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de 
lembrar uma frase do meu pai que, quando muito doente, ainda imaginava 
executar planos e construir, como fez Darcy Ribeiro, que concluiu seu último 
livro e que vivia sempre com a vontade de fazer. Certa vez, um repórter 
perguntou a ele: Brandão, você está morrendo, como quer fazer tanta coisa? 
E ele respondeu: "Ora, moço, o homem que sonha não morre jamais!" Que o 
sonho de Darcy Ribeiro possa permanecer nos nossos corações e nas 
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nossas ações. Não só dos parlamentares, mas de todo o povo de Minas e do 
Brasil. Muito obrigada. 

• - Sem revisão do orador. 
2• Fase 

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

passa à 2" Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de 
comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

apresentadas nesta reunião pela Bancada do PT - indicação do Deputado 
Marcos Helênio como Líder e do Deputado Gilmar Machado como Vice-
Líder; pela Bancada do PFL - indicação do Deputado Bilac Pinto como Líder; 
pela Bancada do PL - indicação do Deputado Carlos Pimenta como Líder; 
pelos Deputados Toninho Zeitune - sua filiação ao PMDB; Carlos Pimenta, 
Líder do PL - indicação do Deputado Olinto Godinho como Vice-Líder 
(Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); Carlos 
Pimenta - falecimento da Sra. Geralda Bicalho de Barros, de Montes Claros; 
Simão Pedro Toledo - falecimento da Sra. Julieta Ferreira de Souza, em 
Barroso; e Elbe Brandão- falecimento do Senador Darcy Ribeiro, em Brasilia 
(Ciente. Oficie-se.). 

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

Líderes ou oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa 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. 

ATA DA s• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, o Presidente da 
Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, e os Deputados Anivaldo Coelho e 
Geraldo Nascimento. Sob a Presidência do Deputado Agostinho Patrús e 
havendo número regimental, são abertos os trabalhos. O Presidente solicita 
ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
reunião tem por finalidade ouvir diversas personalidades, em audiência 
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pública, que discorrerão sobre o tema: Horizontes da Serra - Proteção e 
Manejo da Serra do Curral. A Presidência convida a tomar assento à mesa 
dos trabalhos os Srs. Josê Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; lzabel Cristina Chiodi de Freitas, 
Secretária Municipal de Meio Ambiente, representando o Prefe~o de Belo 
Horizonte, Sr. Patrus Ananias; Vereador Sávio de Souza Cruz, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana e Rural e Hab~ação da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prosseguindo, o Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús, faz seu pronunciamento de abertura, destacando o 
amadurecimento dos movimentos ambientalistas e da ação do poder público 
nessa área, tendo como exemplo a Comissão de Meio Ambiente desta Casa. 
Em seguida, o Deputado Agostinho Patrús pede licença aos Deputados e 
convidados para retirar-se e passa a Presidência ao Deputado Ivo José. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Deputado Ivo José, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, justifica a ausência do Deputado Wilson Trópia 
e do escritor Affonso Romano de Sant'Anna e passa a palavra aos membros 
da mesa, cada um por sua vez, para que façam suas exposições sobre o 
tema geral desta audiência pública. A Presidência convida as pessoas 
presentes a visitarem os "stands" instalados no "hall" do Teatro da 
Assembléia, após o encerramento desta audiência pública, e informa que 
essa iniciativa contou com a participação das seguintes entidades: Estado 
Ecológico do Jornal Estado de Minas; Movimento Serra Viva; Associação 
Mineira de Organizadores de Turismo Ecológico - AMO-TE -; Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente; Minerações Brasileiras Reunidas; Instituto 
Estadual de Florestas e Parque das Mangabeiras. Passa-se à fase de 
pronunciamentos dos painelistas com os seguintes convidados e seus 
respectivos temas específicos: Juarez de Oliveira Rabelo, Diretor de 
Desenvolvimento da Minerações Brasileiras Reunidas-MBR-: Harmonização 
da Preservação Ambiental com a Exploração dos Recursos Minerais; Diane 
Rocha Dutra, Presidente da Associação Amigos da Serra do Curral: Ações 
da Comunidade pela Preservação da Serra do Curral; Cel. PM. Antônio 
Caetano de Almeida Júnior, Diretor de Atividades Especializadas da PMMG: 
Fiscalização Ambiental - Ações Preventivas; Tullio Marques Lopes Filho, 
Presidente da Associação Mineira de Organizadores de Turismo Ecológico -
AMO-TE- Ecoturismo na Serra do Curral; Promotor Jarbas Soares Júnior, 
Coordenador da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio 
Cultural: O Ministério Público, o Meio Ambiente e a Serra. Fazem uso da 
palavra, também, os Senhores Fernando Brant e Roberto Drummond, 
respectivamente, compos~or e escritor, que discorrem sobre o tema: Serra 
do Curral, Símbolo Cultural de Belo Horizonte. Após as exposições dos 
painelistas, passa-se à fase de debates tendo como coordenador o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos. Fazem uso da palavra todos os convidados e demais 
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. Ato contínuo, 
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representantes do Movimento Serra Viva exibem um video sobre a Serra do 
Curral. O Deputado Ronaldo Vasconcellos faz a lertura de uma poesia sobre 
a Serra do Curral, enviada pelo escmor Affonso Romano de Sant'Anna, que 
não pôde comparecer, conforme registrou o Presidente da Comissão no 
início dos trabalhos. o coordenador dos debates retoma a palavra ao 
Presidente da Comissão, Deputado Ivo José. Na oportunidade, a Presidência 
registra a presença dos Srs. Túlio P. da Silva e Mônica Torrent Lanna, da 
FEAM; José Adão de Oliveira, geólogo; David Márcio e Maurício Luciano, do 
IEF; Cláudia Lage Michalaraus, do Parque das Mangabeiras; Abílio Machado 
e Renato Azevedo, da MBR; Paulo André B. Mendes, da Associação de 
Amigos da Serra do Curral; Eliana Maia e Mílton Augusto Maia, do Projeto 
Verde Que Te Quero Verde; Marco Antônio P. Barbosa, da Companhia Força 
e Luz Cataguases - Leopoldina; Claúdia Vanessa Alves e Rosa Maria V. 
Machado, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Guálter de Moura 
Alves, Presidente do Conselho Empresarial da Associação Comercial de 
Minas Gerais; Sérgio Bittencourt, Presidente Estadual do Partido Verde; 
Mário Werneck, da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG; Cláudio 
Moreira da Silva, da ABES-MG; Clair Benfica, da Associação Cu~ural e 
Ecológica da Lagoa do Nado; Neander de Oliveira César, Diretor do Parque 
das Mangabeiras, e Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente. O Presidente faz seu pronunciamento final e 
destaca a importãncia deste debate, que teve a iniciativa da Comissão de 
Meio Ambiente e a promoção desta Casa, e agradece a presença dos 
parlamentares, convidados e demais participantes. Cumprida a finalidade 
desta audiência pública, a Presidência convoca os membros desta Comissão 
para a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 19 próximo, às 
1 Oh30min, com a finalidade de se apreciar a matéria constante na pauta, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1996. 
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos- Wilson Trópia . 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATA 

ATA DA 221" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz 
e Clêuber Carneiro 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ·ABERTURA • 1• PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.081 e 1.082/97 • Requerimentos n•s 1.953 a 1.960/97 - Requerimentos da 
Comissão de Agropecuária e dos Deputados Roberto Amaral e Gil Pereira e 
outros • Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Schettino (4) 
e Ambrósio Pinto e da Bancada do PMDB • Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados lbrahim Jacob, Roberto Amaral, Ivo José, Wilson Pires, 
Marcos Helênio, Carlos Pimenta e Raul Lima Neto - 2• PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições • Palavras do Sr. Presidente • 
Leitura de Comunicações Apresentadas • Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros; deferimento • Votação de 
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Roberto Amaral e da 
Comissão de Agropecuária; aprovação - 2• Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Wilson Trópia; aprovação • 
Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 775/96; aprovação na fonna do 
Substitutivo n• 1 • Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 711/96; 
aprovação na fonna do vencido em 1• turno - Discussão, em 1• turno, do 
Projeto de Lei n• 753/96; Requerimento do Deputado Wilson Trópia; 
aprovação do requerimento • 3" PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior • 
ENCERRAMENTO ·ORDEM DO DIA. 

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

Rezende • Elmo Braz • Ivo José • Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria 
Olivia • Adelmo Carneiro Leão • Aílton Vilela • Ajalmar Silva - Alberto Pinto 
Coelho • Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto • Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio • Arnaldo Canarinho · Arnaldo Penna • Bilac Pinto • Carlos 
Pimenta • Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão • Ennano Batista • Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar 
Machado • Glycon Terra Pinto · Hely Tarqüinio • lbrahim Jacob • lrani 
Barbosa • lvair Nogueira - Jaime Martins - João Batista de Oliveira • João 
Leite • Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José 
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Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio 
Bouças - 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 Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninha Zeitune - Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Clêuber Carneiro)- Às 14h15min. a lista de 

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

t• PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

-O Deputado Ivo José, 2"-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

Apresentação de Proposições 
o Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 

a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Pequeno Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.081/97 

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Timirim, 
com sede no Município de Timóteo. 

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

Bairro Timirim, com sede no Município de Timóteo. 
Art. z•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação_ 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de julho de 1995. 
Geraldo Nascimento 
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Timirim é constituída 

na forma de sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, político-
partidários, ideológicos nem religiosos, organizada exclusivamente para a 
prestação de serviços sociocomunitários aos moradores desse bairro do 
Município de Timóteo e à comunidade circunvizinha . 

Tem como objetivo básico congregar os habitantes do bairro em tomo da 
solução de seus problemas fundamentais, promovendo seu desenvolvimento 
comunitário, bem como o da comunidade em que está inserida. Busca 
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proporcionar aos moradores e a seus associados condições mais adequadas 
de habitação, trabalho, recreação e desenvolvimento. 

Dessa forma, a entidade, fundada em 5/6/89, é de grande utilidade aos 
objetivos da comunidade, conforme exposto acima. Entendendo que o 
projeto atende a todos os requisitos da lei que regula a declaração da 
utilidade pública de entidades, solicito o apoio de meus pares a sua 
aprovação. ' 

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

PROJETO DE LEI N° 1.082/97 
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia Bom 

Samaritano - CTCBS -, com sede no Município de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 

Colônia Bom Samaritano - CTCBS -, com sede no Município de João 
Monlevade. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Mau ri Torres 
Justificação: A dependência de agentes químicos é um mal de 

difícil tratamento, e a reincidência por parte daqueles que receberam 
tratamento, apesar dos atuais recursos terapêuticos, continua alta. 

O abuso do álcool e de outras drogas é uma questão que não pode mais 
ser ignorada pelas autoridades, já que as conseqüências se mostram nos 
atos cotidianos dos usuários: alto absenteismo, elevados índices de 
acidentes de trabalho, queda na produtividade, dificuldades de 
relacionamento com a família, com os colegas, entre outros. Vale mencionar 
que no Brasil as estatísticas apontam o álcool como a droga que mais causa 
danos à saúde. 

Tendo como objetivo contribuir para sanar o grave problema, foi fundada, 
em 1988, a Comunidade Terapêutica Colônia Bom Samaritano, que vem 
realizando, com altruísmo, trabalho que visa mobilizar a comunidade em 
tomo da prevenção ao uso de drogas. Dedica-se, assim, ao 
acompanhamento médico-psicológico, à orientação familiar, ao 
desenvolvimento de terapias ocupacionais, individuais ou em grupo, a fim de 
recuperar e reintegrar à sociedade jovens e adultos portadores de doenças 
provenientes do alcoolismo, sendo o mesmo tratamento dispensado a 
viciados em entorpecentes. 

Esses atributos atestam o valor da entidade, o que nos leva a desejar 
conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública por meio deste projeto 
de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, ele o art. 
104, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N• 1.953/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 

Secretário da Habitação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Luislândia. 

N• 1.954/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habtlação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Santo Antõnio do Retiro. 

N• 1.955/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habitação com vistas à construção de casas populares no 
Município de lbiracatu. 

N• 1.956/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habitação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Patis. 

N• 1.957/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habtlação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Guaraciama. 

N• 1.958/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habitação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Glaucilândia. 

N• 1.959/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Habitação com vistas à construção de casas populares no 
Município de Olhos-d'Água. 

N• 1.960/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -
com vistas à distribuição de cestas básicas a famílias carentes do Município 
de Olhos-d'Água. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Agropecuária e dos Deputados Roberto Amaral e Gil Pereira e outros . 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Paulo 

Schettino (4) e Ambrósio Pinto e da Bancada do PMDB . 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob. 
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PDT e o 

Brasil estão de luto. Perdemos ontem o Senador Darcy Ribeiro, figura 
iluminada, aspirante a "Imperador do Brasil", Pais que lutou por transformar 
durante toda a sua vida. Irreverente, polêmico. agressivo quando necessário, 
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possuidor de uma cultura ímpar, respeijado nos meios acadêmicos da 
América Latina e da Europa, ele nos fará muita fa~a. 

Apesar da doença que fustigava seus pulmões desde 197 4 e que se 
generalizou, gozou a vida e usou a sua inteligência brilhante até o fim, não 
deixando de publicar ontem sua coluna das segundas-feiras nos jornais para 
os quais escrevia como colaborador. Ali defendeu, com a generosidade de 
sempre, o menino de rua. Disse que "se eu fosse favelado, queria ser 
menino de rua. Vida de menino de rua é outra coisa. Seu espaço é a rua 
mesmo. Cheia de carros bonitos, vitrines cintilantes, com mercadorias que 
não querem nem podem comprar, mas que são boas demais de ver. O roubo 
na rua também é mais fácil e mais rendoso. Suas vítimas são indefesas e 
têm mais o que dar, como jóias bem pagas pelo receptador e dinheiro vivo. 

Há porém, um aspecto na vida dos meninos de rua que me parece atroz. É 
a exploração desenfreada deles por empresas multinacionais, produtoras de 
cola de sapateiro, que está envenenando seus pulmões e levando-os à 
doença e à inanição. O problema é perfeitamente sanável. Basta aprovar 
meu projeto de lei que manda colocar na cola uma substância que, em vez 
de tomá-la desejabilíssima de cheirar para viciar as crianças, a tome 
repelente. A substância repelente pode perfeitamente ser volátil e 
desaparecer. uma vez exposta ao ar. Estarei atento. Você também precisa 
abrir o olho". 

Vai-se com ele "não uma vida, mas uma explosão permanente de 
entusiasmo por uma gente brasileira. cuja dívida com Darcy Ribeiro tem a 
extensão da eternidade", nas palavras da jornalista Dora Kramer. 

"Brasileiro imprescindível", "perseguidor da utopia por um Brasil melhor", 
"homem de idéias", "físico de intelectual e alma de cruzado", "bom de briga", 
são algumas das coisas que se dizem dele hoje. 

Mineiro de Montes Claros, antropólogo pela USP, dono de um pensamento 
original sobre os nossos índios, fundador do Museu do Índio, idealizador e 
organizador da UnB, Ministro da Educação no Governo de João Goulart, 
exilado no Uruguai em 1964, membro da ABL, idealizador dos CIEPs e da 
Universidade do 3° Milênio em Campos, no Rio de Janeiro. bem como do 
Sambódromo - utilizado não só para as festas carnavalescas mas também 
comportando 200 salas de aula que são ocupadas durante todo o ano letivo, 
Vice-Governador do Rio de Janeiro e Senador eleito pelo PDT em 1990, 
dono de extensa obra ensaística e literária de renome internacional, Darcy 
leva consigo um pedaço do Brasil. 

Nossa tristeza. Nossa admiração. Nossas homenagens ao grande 
companheiro e amigo de tantas lutas trabalhistas e socialistas. com quem 
tivemos o privilégio de conviver por vários lustros. Herdeiros de suas 
esperanças, resta-nos fazer o possível para manter vivos seus sonhos e 
realizações. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral. 
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O Deputado Roberto Amaral*,;:_ Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, distinto e seleto público que nos vê e nos ouve, representantes 
da imprensa, recebi, neste instante, a incumbência de fazer destas nossas 
palavras as palavras da Liderança do PTB. 

o Brasil está de luto! Montes Claros chora. Os brasileiros, pela irreparável 
perda de uma das maiores inteligências do Pais neste século; os montes-
clarenses, pelo infausto desenlace de um de seus filhos mais ilustres e mais 
queridos. Referimo-nos ao insigne Senador da República Darcy Ribeiro, 
antropólogo, escritor, pesquisador e político, que faleceu na tarde-noite de 
ontem, no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, aos 74 anos de idade, 
vítima de complicações provocadas pelo terrível câncer com o qual se 
defrontou heroicamente por mais de 20 anos. 

Esta Casa, representante e porta-voz dos sentimentos maiores de todos os 
mineiros, não poderia deixar de registrar a sua dor ante o doloroso 
acontecimento, quando perde o Brasil, perde Minas Gerais, perde Montes 
Claros e perdemos todos nós, brasileiros, um de seus maiores pensadores, 
idealistas e educadores de todos os tempos. 

Filho de Reginauro Ribeiro e Josefina Silveira (Mestra Fininha), Darcy 
Ribeiro nasceu em Montes Claros, no dia 26/10/22, e ali mesmo fez o curso 
primário e o ginásio. Depois de uma tentativa frustrada de estudar Medicina 
em Belo Horizonte, fez o curso de Ciências Sociais na Escola de Sociologia 
Política de São Paulo, onde se formou e se especializou em Antropologia, 
aos 24 anos, em 1946. Isso lhe valeu uma colocação no antigo Serviço de 
Proteção ao Índio, onde trabalhou por 1 O anos. Nesse período, fundou o 
Museu do Índio, no Rio, e elaborou o plano de criação do Parque Indígena do 
Xingu, em 1954. 

A convite do então Presidente Juscelino Kubitschek, Darcy Ribeiro 
organizou e implantou a Unive:-sidade de Brasília (UnB), da qual foi também 
o primeiro Reitor (1962-1963). :=oi, também, Ministro da Educação e Cultura 
do gabinete parlamentarista do Primeiro-Ministro Hermes Lima (1962) e 
Chefe da Casa Civil do Presidente João Goulart, em 1963 e 1964, quando 
teve seus direitos políticos suspensos por 1 O anos. 

No Uruguai, onde se exilou, Darcy Ribeiro ficou até 1968, voltando ao 
Brasil absolvido pelo STF. Preso em dezembro de 1968, com o Al-5, foi 
absolvido pelo STM, em setembro de 1969, sendo convidado a se retirar do 
Pais em 1970. Foi para o Chile e o Peru, retomando em dezembro de 1974 
para ser operado de um câncer pulmonar, o que pôs fim a seu exílio político. 
Elegeu-se Vice-Governador do Rio, em 1982, e acumulou as funções de 
Secretário da Ciência e da Cultura. Implantou, então, os famosos Centros 
Integrados de Ensino Profissionalizante (CIEPs). Por fim, elegeu-se Senador 
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da República pelo Rio de Janeiro, em 1990, cargo que exerceu com 
brilhantismo até o minuto final de sua vida. 

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Roberto 
Amaral, gostaríamos de agradecer este espaço, no seu pronunciamento, 
para, como também o fez o Deputado lbrahim Jacob, lamentarmos, em 
nome da Bancada do PT, a perda do grande homem público que é Darcy 
Ribeiro. 

Tínhamos um outro assunto a tratar, referente às leis de diretrizes e bases 
da educação, mas não deixamos de reconhecer a importante contribuição 
dada por Darcy Ribeiro à vida nacional, parabenizando o nobre Deputado 
pelo seu pronunciamento. 

O Deputado Roberto Amaral - Considerado, como antropólogo, um dos 
melhores do mundo, Darcy Ribeiro teve a oportunidade de conviver com 
índios do Mato Grosso, do Amazonas, do Xingu e da cordilheira dos Andes, o 
que lhe valeu o titulo de "Cidadão do Mundo", outorgado pela Sorbonne. 

Como escritor e romancista, deixou uma vasta obra, onde se destacam 
"Maíra", "O Mulo", "Testamento", "Migo", "O Dilema da América Latina", "O 
Processo Civilizatório", "Os Índios e a Civilização", "A Universidade 
Necessária", "Aos Trancos e Barrancos", "Desafio Brasileiro", "Utopia 
Selvagem" e "O Povo Brasileiro", este, o seu último livro, completado e 
publicado recentemente, depois de uma cinematográfica e pitoresca fuga da 
UTI do Hosprtal das Clínicas de Brasília. Graças à riqueza de seus trabalhos 
lrterários, era membro da Academia Brasileira de Letras. 

Como pessoa humana, poderiamos fazer nossas as palavras do arqurteto 
Oscar Niemeyer: "Era um homem tão bom, um brasileiro fantástico, cheio de 
idealismo. Era um amigo, um irmão. É uma perda irreparável, vai fazer 
falta". 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Brasil está de luto! E 
todos nós, brasileiros, choramos. Pediríamos que esta homenagem póstuma 
ao grande e inesquecível Senador Darcy Ribeiro seja registrada nos anais 
desta casa, e que dela seja dada ciência ao seu irmão, o médico Mário 
Ribeiro; à sua cunhada, D. Jaci; aos seus sobrinhos, Frederico, Mário Ribeiro 
Filho, Marcos e Paulo, e às suas sobrinhas, Berta, Patrícia, Mônica e Márcia, 
assim como ao Senado da República e à Academia Brasileira de Letras, 
instituições qúe ele soube engrandecer com sua inteligência, talento, 
presença e participação. Estamos verdadeiramente de luto! 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, fomos 

surpreendidos com notícias que preocupam murto a classe trabalhadora. 
Tanto o jornal "Estado de Minas" quanto o "Hoje em Dia" anunciam que a 
CENIBRA demrtiu 254 trabalhadores em 5 cidades de Minas Gerais. São 
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demissões em massa, que representam 10% do número de empregados da 
CENIBRA. Trazemos esse fato com preocupação, porque isso vem 
confirmar que o Governo do Sr. Eduardo Azeredo, através do Presidente da 
CENIBRA, Ziza Valadares, está voltando a mostrar suas garras, seguindo a 
política neoliberal, que demitiu, sumariamente, 254 trabalhadores. 

A justificativa para as demissões é tomar o produto da CENIBRA mais 
concorrente em nível de mercado, uma vez que os seus concorrentes estão 
com o custo de produção inferior. Sabemos que a Bahia-Sul tem o custo da 
madeira inferior ao custo da produção da CENIBRA. A alternativa que 
encontram, neste momento, é apelar para o lado mais fraco, deixar pais de 
família sem emprego, justamente num momento de dificuldade, quando o 
desemprego é uma das maiores preocupações do nosso País. E, apesar da 
participação dos Governos japonês e brasileiro no capital da CENIBRA, 
prevaleceram novamente, os aspectos econômicos, num País onde os 
trabalhadores vivem o desespero do desemprego em massa. 

Como subsidiária da Vale do Rio Doce, a CENIBRA persiste na demissão 
dos trabalhadores antes mesmo de se iniciar o processo de privatização da 
Vale. Isso, além de mostrar, novamente, as drásticas conseqüências sociais 
do plano de estabilização, sobre as quais o Governo faz questão de se 
omitir, é uma prova inconteste do futuro que aguarda os trabalhadores da 
Vale do Rio Doce. 

Nos últimos 3 anos, a CENIBRA já demitiu quase 1.000 trabalhadores, 
além de terceirizar vários setores de suas unidades. Isso significa que uma 
série de questões legais são desrespeitadas, e vários problemas surgem 
para os trabalhadores, além dos baixos salários. Sabemos que, com a 
terceirização, eles são bem inferiores aos dos trabalhadores de outras 
empresas. 

Tudo isso ocorre um ano depois da inauguração de sua nova linha de 
produção em Belo Oriente, que contou, inclusive, com a presença de 
Fernando Henrique Cardoso. Foi anunciado que, com a duplicação dessa 
produção, seriam criados, pelo menos. 3 mil empregos. E não vimos, sequer, 
1 emprego. O que vemos são demissões, trazendo desespero para os 
trabalhadores. Como se isso· não bastasse, segundo informações da 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas Gerais, 
entre os demitidos estão pessoas que gozavam de licença médica ou 
estavam de férias, trabalhadores com mais de 12 anos de casa, inclusive ás 
vésperas da aposentadoria. Nenhuma lei foi respeitada. A CENIBRA, 
mostrando descompromisso com seus empregados e com as cidades onde 
explora madeira, simplesmente comunicou o desligamento de 250 pessoas 
de seu quadro de funcionários. 
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É lógico que essas demissões são reflexo da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, que detém 51.'\)l'o do controle acionário da empresa. A 
Federação nos infonna, ainda. que a Florestas Rio Doce, empresa do 
mesmo grupo, também prepara a demissão de mais 570 trabalhadores, com 
o mesmo objetivo, de reduzir os custos de produção. É este o quadro que 
nos reserva a privatização da Vale. É dessa fonna que o Governo ·trata o 
problema social no País, com a conivência dos Chefes dos Executivos 
Estaduais. 

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte)* - Deputado Ivo José, 
também nós, do Vale do Aço, ficamos muito constrangidos no momento em 
que o Governo promove uma avalanche de desemprego no País. Está de 
parabéns o nobre companheiro. Nós, Deputados desta Casa, estamos 
cientes de que estamos passando por momentos difíceis, sobretudo porque o 
jovem não tem escola nem emprego. A CENIBRA, também. é parte da 
Companhia Vale do Rio Doce. É com muito pesar que registramos e 
parabenizamos as palavras do nobre Deputado Ivo José, membro desta 
Mesa e desta Casa. 

O Deputado Ivo José - Muito obrigado, Deputado Geraldo Nascimento, 
nosso colega de Bancada, uma das grandes lideranças do Vale do Aço e que 
conhece muito bem a realidade dos trabalhadores da extração, porque foi 
um dos primeiros a apoiar as lutas dos trabalhadores da CARPE, da 
CENIBRA, da ACESITA, da USIMINAS e de suas organizações. Não 
podemos admitir que esta Casa aceite, passivamente. as demissões dos 
trabalhadores da CENIBRA nem as de outros trabalhadores que estão 
sofrendo as conseqüências dos planos econômicos. em nosso País. 

Sabemos que o aspecto econômico de uma empresa do porte da 
CENIBRA é muito importante para o Estado, pois o seu investimento nele é 
grande. Não desconsideramos a presença da empresa, mas não podemos 
deixar que quem produz e constrói essa riqueza seja tratado como está 
sendo. Nesse sentido, estamos, hoje, apresentando um requerimento à 
Mesa. pedindo explicações à Embaixada japonesa no Brasil, para saber se o 
Governo do Japão concorda com a fonna como os trabalhadores são 
tratados em nosso Estado. Queremos, saber, também, se, na qualidade de 
signatário da Convenção 158 da OIT, o Governo japonês está ciente dessas 
demissões ou se essa atitude é de responsabilidade exclusiva da direção da 
CENIBRA em Minas Gerais. Como não encontramos ressonância para os 
problemas sociais de nosso Pais nas esferas dos Governos Estadual ou 
Federal, estamos apelando, também, para os outros países que mantêm 
investimentos no Brasil, no sentido de conscientizá-los de nossa dura 
realidade. Que essas demissôes. injustas. desqualificadas, irracionais e 
desumanas, sirvam de alerta para o futuro que nos aguarda no Governo 
liberal de Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo. O nosso 
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requerimento tem o seguinte teor. (- Lê:) ·o Deputado que este subscreve 
requer, nos tennos regimentais, sejam solicitadas à Embaixada do Governo 
japonês no Brasil as infonnações que se seguem: o Governo japonês, 
enquanto membro do Consórcio NIPO, detentora de 49% das ações da 
CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira S.A., tem conhecimento das demissões 
em massa promovidas por esta empresa no Brasil?; o Governo japonês 
concorda com essas demissões e com os argumentos usados pela direção 
da empresa para promovê-las?; o Governo japonês é signatário da 
Convenção 158 da OIT, que assegura o direito ao emprego? Solicitamos, 
ainda, que esta Casa fonnule conv~e ao Exmo. Sr. Caifo Tstukada, 
Embaixador japonês no Brasil, para que venha a Minas Gerais conhecer a 
dura realidade vivida pelos trabalhadores da CENIBRA Florestal". 

A direção da CENIBRA, ontem, anunciou a demissão de 254 trabalhadores 
nas regiões de Guanhães, Açucena, Belo Oriente, Santa Bárbara e Peçanha. 
Esse contingente representa, aproximadamente, 1 O% do número de 
funcionários da empresa binacional. Se somadas as diversas demissões já 
promovidas pela CENIBRA, podemos, sem margem de erro, afinnar que se 
lrata de demissão maciça, cuja justificativa não vai além da sua ganância 
por maiores lucros. Muito obrigado. 

* • Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra. o Deputado Wilson Pires. 
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, volto a ocupar esta tribuna após dois 
longos anos de ausência desta Casa. 

Rogo a V. Exa. e aos colegas que sejam, como de costume e mais ainda 
do que de costume, tolerantes para com este colega que sobe à tribuna 
neste instante. 

Se por um lado nos entristeceu ficar tanto tempo longe do convivio dos 
companheiros, por outro lado desvanecido nos sentimos pela oportunidade 
de voltar a conviver com figuras das mais altas. das mais nobres, das mais 
dignas da vida pública mineira. 

Quando a cada um de nós nos assa~am momentos de desalento e de 
perplexidade, é nesse gerador de energia e de esperanças sempre 
renovadas que vamos buscar razão e inspiração para levar adiante a nossa 
luta na defesa do povo mineiro. principalmente dos conterrâneos 
desfavorecidos dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e de São Mateus, 
dando-lhes confiança na democracia e certeza na ressurreição de dias 
melhores. 

Continuaremos, aqui, a manter as melhores relações de ordem pessoal, 
embora possa haver diferenças de nossas posições políticas, mas sempre 
voltadas para o bem do nosso povo. Defrontar-nos-emos, pois, todos nós, 
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meus companheiros, com novos e graves dilemas de consciência no futuro 
que de nós se aproxima, e o que importa fazer, antes de mais nada, é cerrar 
fileiras, é cimentar a nossa união, é reforçar a nossa coesão para que, 
juntos, mesmo com idéias diferentes, possamos enfrentar, com firmeza e 
decisão, possíveis horas dramáticas que não nos serão poupadas e evitar ao 
nosso Estado quaisquer abalos em que possam de fato sucumbir a nossa 
própria unidade para a defesa do povo. 

Com propósito de harmonia, em benefício de uma obra comum para o 
nosso desenvolvimento como um tecla única monocórdia para que nossas 
intenções se concretizem em benefício de todos. E indispensável o 
estabelecimento de uma obra administrativa e legislativa, que solva, que 
resolva, que, ao menos, equacione e enfrente, com o necessário sentimento 
de urgência, os graves problemas que afligem a vida do povo mineiro, 
principalmente os das regiões menos favorecidas do Estado. 

Na tentativa de conrigir os desequilíbrios entre diversas regiões de Minas 
Gerais e evitar a migração das pequenas cidades para as médias e grandes, 
o Governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, encaminhou e aprovou 
nesta Casa o projeto de lei ROBIN-HOOD, na tentativa de reduzir as 
desigualdades regionais. 

O espírito da lei teve o sentido de diminuir as tensões e os problemas 
sociais criados na periferia dos grandes centros do Estado. Ao mesmo tempo 
cria condições para que as regiões desiguais fixem e desenvolvam o 
potencial e a vocação do seu povo, promovendo o equilíbrio regional que 
Minas precisa para promover o seu desenvolvimento. Além de evitar que as 
regiões pobres continuem exportando a fome, a miséria e o desemprego. 
para as periferias das grandes cidades mineiras. Estão de parabéns a 
Assembléia e os Deputados. 

O povo das cidades pobres, cujo pão escasseia, já não encontra nas 
periferias das grandes cidades condições para suportar novos e mais graves 
sacrifícios. 

O Governador Azeredo entendeu que não podia continuar sendo generoso 
com os que menos precisam, mas que tinha que ser justo com os que mais 
precisam, portanto teve que diminuir o ganho de alguns, para dar condições 
de igualdade a outros. 

A iniciativa do Governador Azeredo é legitima, é compreensível, é 
respeitável, é autêntica e verdadeira, o que não se pode dizer das intenções 
de alguns Prefeitos de certas cidades ricas, que sem qualquer razão 
ponderosa, sem motivo sequer justificável, numa visível, flagrante e 
intolerável provocação afirmam que não se deve investir em cidades pobres, 
porque 70% das populações pobres vivem nos grandes centros. 

E uma tese esconsa e abstrusa do chamado desenvolvimento de alguns 
em nome e a pretexto de se promover o desenvolvimento de todos. A 
impressão que temos é que, no fundo, os homens públicos das cidades ricas 
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consideram as regiões mais pobres uma espécie de mal necessário para que 
elas se possam desenvolver. 

Mesmo diante de todas as dificuldades, a lei do Sr. Governador é uma lei 
justa, é uma lei de esperança para o povo mais pobre, que necessita sair da 
extrema miséria em que vive. 

Existe uma transformação em andamento em Minas Gerais, cuJas lições 
deverão ser absorvidas e aplicadas em outros Estados da Federação, com 
objetivo de atingir o desenvolvimento econômico nacional. No Brasil a 
democratização da riqueza ainda não foi atingida, mas poderá ser 
alcançada, desde que tenhamos criatividade e coragem de não pretender 
seguir "pari passu", metódica e passivamente, o desenvolvimento e a 
evolução das grandes cidades a qualquer custo, como foi feito nas grandes 
cidades brasileiras, em detrimento das cidades pobres, porque não devemos 
ser utópicos, temos que fazer alguma coisa capaz de melhorar e não coisas 
imperfeitas, que façam perecer as possibilidades de melhoria verdadeira. 

Acreditamos na objetiva posição de, em face de cada problema, tomar-se 
a solução correspondente para atingir o bem comum. 

o UNICEF reconheceu e premiou o Governador Azeredo, rendendo-lhe 
justiça merecida, que agora desperta o entusiasmo dos mineiros. 

Esta é uma idéia nova e progressista, em nome da democratização da 
economia, em nome dos sagrados interesses e direitos dos pobres e 
remediados, mas às cidades ricas não interessam as compensações que a 
Lei Robin Hood lhes poderá trazer; o que interessa é o que poderão tirar do 
Governador para manter o "status quo" e, se possível, até a revogação da 
citada lei. 

E assim concluo: esse é um exame de títulos e provas para desmoralizar 
esta Casa que aprovou a Lei Robin Hood, bem como comprometê-la na 
progressiva degradação como instituição que faz as leis, e ao mesmo tempo 
arrancar do Governador Azeredo compensações, já que ele se comprometeu 
diante das regiões desiguais com essas novas medidas. 

Esperamos que as cidades ricas se contenham no seu ímpeto para não 
levar mais lenha à fogueira pelas mãos dos mais vorazes e egoístas. Muito 
Obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa, galerias, ocupo esta tribuna, primeiro, a fim de prestar uma 
homenagem póstuma ao Senador Darcy Ribeiro. 

O Brasil perdeu ontem um de seus mais importantes cidadãos. Qualquer 
adjetivo seria impreciso para definir Darcy Ribeiro, sem sombra de dúvida, 
um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Antropólogo, etnólogo, 
romancista, ensaísta, educador, Darcy Ribeiro foi também político vitorioso, 
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tendo sido eleito Vice-Governador do Rio de Janeiro e Senador da 
República. Participando ativamente das principais lutas de seu tempo, Darcy 
marca este século pela personalidade dinâmica de um gênio que nunca se 
contentou em pensar o mundo, mas, efetivamente, contribuiu para 
transfonmá-lo. 

Mineiro de Montes Claros, onde nasceu em 26/10/22, Darcy Ribeiro era 
filho de importante família daquela região. Ainda com 17 anos, ingressou na 
Faculdade de Medicina, nesta Capital, e chegou ao último ano do curso, 
ocasião em que optou pelo curso de Sociologia, realizado em São Paulo. 

Recém-fonmado, começou a trabalhar no Serviço de Proteção ao Índio. 
Desse trabalho com os povos indígenas, nasceram inúmeros trabalhos de 
Darcy Ribeiro. Seu prestígio como antropólogo sempre foi internacional. 

Em 1955, Darcy Ribeiro é convidado pelo Presidente Kubitschek a 
participar da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ainda no 
Governo JK, é designado para planejar a Universidade de Brasília. Em 1961, 
toma-se o primeiro Reitor da UnB. Em 1962, assume o Ministério da 
Educação e Cultura no Governo parlamentarista e, no retomo ao 
presidencialismo, é convidado pelo Presidente da República para o 
Ministério da Casa Civil, que ocupa até o golpe de março de 1964. 

Exilado no Uruguai, com os direitos políticos cassados, Darcy Ribeiro 
perde seus cargos. Em 1970, com a vitória de Salvador Allende, vai para o 
Chile, como assessor especial do Presidente, e penmanece nesse país até o 
golpe militar de 1973. 

Em 1974, acometido de câncer no pulmão, volta para o Brasil. Funda, em 
1980, com Leonel Brizola, o Partido Democrático Trabalhista, em que fica 
até a morte, se destacando como um de seus mais combativos líderes. 

Vice-Governador do Rio de Janeiro, assume a Secretaria da Educação e 
Cultura e idealiza os CIEPs, bem como projetos culturais de relevo, como o 
Sambódromo. Aliás, seu caráter empreendedor sempre foi traço definitivo de 
sua personalidade. Darcy Ribeiro foi daqueles homens que tomaram para si 
a tarefa proposta por Marx, segundo o qual não basta pensar o mundo, cabe 
transfonmá-lo. 

Senador eleito em 1990, foi, ainda, Secretário de Assuntos Especiais no 
segundo Governo Brizola. Imortal da ABL, eleito em 1992, teve fólego, 
ainda, para ser candidato a Vice-Presidente da República na chapa de 
Leonel Brizola. 

Na Literatura, deixa obra de rara importância. Na Antropologia, deixa o 
exemplo de um brasileiro profundamente apaixonado pelas raízes de seu 
povo. Educador, deixa obra que se perpetuará no tempo. Parlamentar, deixa 
penmanentemente vazia sua cadeira no Senado. Cidadão, Darcy Ribeiro 
deixa-nos, restando em cada um de nós o sentimento de uma perda 
irreparável. Acima de tudo, legou-nos um bem inestimável, a esperança: 
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esperança que somente os construtores das grandes utopias nos podem 
deixar. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, este Deputado, nos termos regimentais, 
requer a V. Exa. seja consignado, nos anais desta Casa, moção de pesar 
pelo falecimento do eminente brasileiro, antropólogo, educador, romancista, 
ensaísta e Senador Darcy Ribeiro. Com prazer, passo o requerimento às 
mãos do grande companheiro e um dos fundadores do PDT, figura histórica 
de Minas Gerais, Deputado lbrahim Jacob. 

Completando, queremos, também, transmitir uma mensagem a respeito da 
marcha pela reforma agrária. Srs. Deputados, prezadas Deputadas, honrado 
público, profissionais da imprensa: na abertura dos trabalhos legislativos de 
1997, não poderia deixar, mais uma vez, de ocupar a tribuna desta Casa 
para falar da reforma agrária. Há quase um ano, dezenas de trabalhadores 
sem terra de vários Estados promoveram a Caminhada pela Terra, ocupando 
as Capitais, com o objetivo de alertar a sociedade brasileira e mundial para o 
drama que vivem milhões de famílias, expulsas pelo perverso sistema 
fundiário brasileiro do direito de produzir para seu próprio sustento e 
promover o desenvolvimento do País, através de uma reforma agrária real. 

Hoje, novamente, esses mesmos trabalhadores semterra voltam a fazer 
outra caminhada, pelas mesmas razões anteriores. A atual marcha dos sem-
terras iniciada ontem, dia 17 de fevereiro, percorrerá milhares de 
quilõmetros, saindo de vários pontos do País, com destino a Brasília, 
passando por BH no dia 6 de março, e chegando à Capital Federal no dia 17 
de abril. O MST f.scá manifestações por todas as cidades onde passar. No 
dia 17 de abril C;)mpletar-se-á um ano de triste memória, quando será 
lembrado o massacre de Corumbiara. Cerca de 2 mil manifestantes 
montarão acampamento, permanecendo em Brasília por tempo 
indeterminado. 

Diariamente o drama se repete com novas famílias expulsas pela cerca 
dos latifundiários, muitas vezes vítimas da violência no campo, que 
concentra a terra nas mãos de poucos proprietários. O Brasil tem 
851.000.000ha de terra. Desse total, 3r .OOO.OOOha estão concentrados nas 
mãos de poucos proprietários, ou sej<. quase a metade do Brasil é de 
propriedade desses latifundiários. Esses grandes proprietários além de 
explorarem os lavradores e suas famílias, ainda se acham no direito de 
expulsá-los a qualquer hora. São mais de 6,5 milhões de famílias sem terra. 

Os latifundiários acumulam terras ociosas, sonegam impostos, devastam 
florestas e até adotam o trabalho escravo, uma vergonha nacional em pleno 
final de milênio. Nenhum país é tão negligente com a tributação da terra 
ociosa como o Brasil. O valor médio pago por ha/ano é ridículo R$0,56. A 
ideologia do esquecimento da tributação da terra foi habilmente construída 
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ao longo do tempo sob a égide da ineficácia do ITR, ocultando a razão de 
seus males, absoluta rejeição das oligarquias rurais à tributação de seus 
patrimônios. As tentativas de elevar a taxação foram sempre objeto de 
manobras políticas, transferindo o ITR para outro ente federado, ou 
desfigurando o projeto original em troca de rolagem de dividas. A critica dos 
latifundiários, protagonizado pela Bancada ruralista propõe alíquotas altas só 
para o século XXI, para "dar fôlego aos donos de propriedades improdutivas 
até o ano 2.004". É claro que a reforma agrária não se resolve apenas pela 
via fiscal, da mesma forma que o fortalecimento da ITR não depende só de 
uma lei. São necessários uma administração eficiente, controles ridos e 
vigilância da sociedade sobre a gerência dos impostos que contemple 
publicidade anual obrigatória em rádio e TV, declaração de ITR coincidente 
com a declaração do IR e alíquota baixa para os pequenos produtores. O 
tiroteio ruralista tem alvo: impedir o ataque ao latifúndio improdutivo. A tenra 
ociosa deve deixar de ser um negócio. A terra é de quem nela trabalha, um 
bem social que a natureza não faz mais. A reação das oligarquias já 
começou: os votos que aprovam a Medida Provisória do ITR são os mesmos 
que votam a reeleição. Talvez os ruralistas queiram mais um século de 
fôlego para colher os frutos das terras improdutivas. Merece ser lembrado 
aqui que a Carta Magna obriga que a propriedade se submeta à sua função 
social e que as alíquotas a serem fixadas tenham o objetivo de deseStimular 
as propriedades improdutivas. 

A questão da terra em Minas Gerais também não é diferente: 16% dos 
proprietários rurais dominam mais de 2/3 das terras mineiras. Apenas no 
Norte de Minas e vale do Jequitinhonha, entre 1975 e 1985, mais de 
1.000.000ha de terras consideradas devolutas foram colocadas à disposição 
de empresas a preços irrisórios para o plantio de eucaliptos. Como resultado, 
milhares de lavradores perderam suas terras e houve uma brutal destruição 
do meio ambiente. Em conseqüência dessa concentração de terras, dezenas 
de conflitos ocorreram em Minas Gerais. Um levantamento feito pela UFMG 
em 1995, constatou a existência de 39 conflitos no Estado e desde então 
esse número está crescendo. 

Nesta última visita à Itália, Fernando Henrique Cardoso recebeu um 
manifesto de dezenas de intelectuais daquele pais apelando para que a 
reforma agrária em nosso Pais tenha um "empenho extraordinário" do 
Governo brasileiro. Criticam, ainda, o desprezo pela questão ambiental e a 
impunidade aos assassinos de lavradores e lideres dos sem-terras. O Papa 
também leu mensagem pedindo a reforma agrária, no Brasil, maior País 
católico do mundo. 

O Governo de Fernando Henrique precisa parar com a brincadeira de "faz 
de conta" e com o jogo de cena para propagandas oficiais. Não podemos 
deixar de lembrar que apenas neste atual Governo, houve a falência 
completa da agricultura. Milhares de pequenas e micro empresas fecharam 
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suas portas. São 18 milhões de desempregados. A ma1ona das estatais 
brasileiras já estão entregues ao capital estrangeiro, sem falar na miséria 
reinante na educação e na saúde, com a tentativa de destruir o SUS. 

Apesar de a Rede Globo tentar descaracterizar o MST, principalmente no 
horário nobre das novelas, esse movimento tem demonstrado de fonma 
eficiente uma capacidade extraordinária de colocar em xeque as mazelas do 
neoliberalismo brasileiro. O MST merece todo o nosso apoi·:J e elogio. A 
Fundação Rei Balduino da Bélgica concedeu prêmio ao MST por se tratar de 
uma entidade que contribui para o desenvolvimento de países do Hemisfério 
SuL Por isso, chamamos a todos para essa responsabilidade histórica. 
Pedimos o apoio integral de toda a sociedade brasileira e, em especial, dos 
legisladores e dos membros dos Executivos à causa dos sem-terras. Muito 
Obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Romeu Queiroz; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
oradores que me antecederam mencionaram o vasto currículo do Senador 
Darcy Ribeiro, e nós fazemos coro com as palavras deles, que, em um gesto 
de reconhecimento à importância de Darcy Ribeiro para Minas e para o 
Brasil, externaram a profunda tristeza em que se encontra este Estado, 
principalmente esta Casa Legislativa. Queremos, apenas, dizer da dor que 
sentimos como montes-clarense e dizer ainda que Montes Claros está de 
luto pela perda desse grande homem público, grande professor, grande 
político, grande montes-clarense e brasileiro. Esteja onde estiver, Darcy 
Ribeiro, tenho a certeza absoluta de que você, que sempre foi um adulto-
criança travessa, homem de sorriso largo, de sorriso fácil, está consciente da 
dor de todos nós, principalmente a que nós, seus conterrâneos, estamos 
passando neste momento. Montes Claros perde o mais ilustre dos seus 
filhos, mas tenho a certeza absoluta de que a sua obra, Darcy, ficará como 
uma marca indelével na história de nossa cidade, de nosso Estado e de 
nosso País. 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, chamar a atenção dos nobres 
pares para um assunto de grande importância para a saúde pública do 
Estado. Ao mesmo tempo, congratulo-me com o Sr. Secretário da Saúde, o 
Prol. José Rafael Guerra, pela sua posição finme, pela sua posição de 
homem público sério e de profundo conhecedor da saúde pública. Estamos 
para assinar um convênio com o Banco Mundial, denominado REFORSUS; 
este, em 1997. irá repassar a Minas Gerais R$35.000.000,00 para serem 
empregados nas obras inacabadas da área de saúde pública. O projeto 
inicial previa uma assinatura de convênio de R$165.000.000,00, dos quais-
pasmem os senhores - R$70.000.000,00 seriam colocados, novamente, no 



48 

Hospital CARDIOMINAS. Destes, R$30.000.000,00 seriam para obras, e 
R$40.000.000,00 seriam para comprar, novamente, os equipamentos desse 
famoso elefante branco, ou melhor, esqueleto branco que é, hoje, o 
CARDIOMINAS, que nunca teve a perspectiva de ser terminado. 

A Comissão de Saúde e Ação Social desta Casa fez um levantamento e 
constatou que, somente para terminar aquele esqueleto branco, precisaria de 
US$140.000.000,00. Nesse convênio, inicialmente, os tecnocratas de 
gabinete, acostumados a tomar decisões de cima para baixo, querem 
enterrar, mais uma vez, R$30.000.000,00 nas obras - R$30.000.000,00 para 
um orçamento de US$140.000.000,00 - e gastar mais US$40.000.000,00 
para comprar, novamente, os equipamentos que já foram adquiridos quando 
o hospital estava apenas na sua planta, na prancheta dos arquitetos. E esses 
equipamentos que foram comprados da França, graças a Deus, já estão 
espalhados pelo território de Minas Gerais, servindo aos pacientes do SUS. 
E querem colocar, agora, Deputado Marco Régis, mais R$40.000.000,00 
para comprar esses equipamentos. São decisões iguais a essa que não 
aceitamos e estamos aqui para combater. E iremos acionar, quantas vezes 
for necessário, a comissão específica desta Casa, a Comissão de Saúde, e, 
se preciso for, vamos às raias da Justiça impetrar um mandado de 
segurança para defender o erário público, para defender a bolsa do povo 
mineiro. Mas, em boa hora, chega o Sr. Secretário da Saúde, Prof. Rafael 
Guerra, e bate na mesa, firme, e diz que não aceita mais que se injetem 
recursos no CARDIOMINAS, porque Minas Gerais tem hospitais na área 
cardiovascular equipados e prontos para dar assistência ao povo mineiro. E 
faz a opção de distribuir esses recursos para as inúmeras obras inacabadas, 
as centenas de hospitais e casas de saúde, distribuídas, principalmente, pelo 
interior de Minas Gerais. 

E, é neste momento, Sr. Presidente, que chamamos a atenção dos 
Deputados, porque esse projeto tem um prazo que se encerra em fevereiro. 
É bom que os senhores alertem os Prefeitos das cidades que representam 
para que eles procurem imediatamente, a Secretaria da Saúde para fazerem 
a opção de ingressar no REFORSUS, para ter, talvez, a única chance de 
terminar as suas obras e equipar os seus hospitais. Quero, também, Sr. 
Presidente, e faço um apelo a V. Exa. e ao Deputado Clêuber Carneiro, que 
é médico e Líder da Maioria e que, sem dúvida alguma, por merecimento, 
será o Líder do Governo nesta Casa, no sentido de que nos ajudem, neste 
momento importante, neste momento em que não dispomos de mais tempo 
para preparar os projetos, para que possamos engrossar a fileira do Prof. 
Guerra e hipotecar-lhe apoio e solidariedade a fim de que ele possa 
desenvolver as suas ações como Secretário de Estado da Saúde, colocando 
esse dinheiro a fundo perdido, dinheiro esse do Banco Mundial e do Governo 
Federal, com a participação do Estado, para que as obras inacabadas dos 
hospitais possam ter um fim. 
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Sr. Presidente, termino meu pronunciamento pedindo apoio aos 

Deputados, principalmente aos Deputados integrantes da Comissão de 
Saúde, para que façamos esse trabalho. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço o aparte a mim 
concedido pelo Deputado Carlos Pimenta e reitero, aqui, nossas afirmações 
anteriores de que V. Exa. está se sobressaindo como um dos melhores 
Deputados dessa nova geração. Estamos de acordo com V. Exa. no que 
tange à sua posição em relação ao CARDIOMINAS. A Assembléia 
Legislativa e a Comissão de Saúde devem dar suporte ao trabalho 
desenvolvido pelo Secretário José Guerra. 

Gostaria, também, de usar esse aparte, tão gentilmente cedido por V. Exa., 
para lembrar a esta egrégia Assembléia Legislativa, com relação ao 
pronunciamento do colega Deputado Marcos Helênio, do PT, que o assunto 
da política fundiária neste Pais, neste momento, encontra-se nas mãos 
seguras e serenas do Ministro Raul Belém Jungmann. Eu, como membro do 
Partido Popular Socialista, devo esclarecer a esta Assembléia que o Ministro 
Jungmann é egresso das fileiras do nosso partido. E ele, aceitando o convite 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso para conduzir o Ministério da 
Reforma Agrária, assim o fez e se afastou temporariamente do PPS. E, em 
reunião do nosso partido sobre temas nacionais, aqui em Belo Horizonte, no 
final do ano passado, o Ministro veio discorrer sobre o seu desempenho no 
Ministério da Reforma Agrária. Por essa razão, conhecemos a 
movimentação pela reforma agrária e acreditamos que nem tanto ao mar e 
nem tanto à terra. Temos a certeza de que o Ministro está sabendo se 
conduzir com serenidade à frente do Ministério. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa., 
principalmente as palavras bondosas que reforçaram a nossa posição. Mas é 
uma praxe dos membros da Comissão de Saúde e Ação Social acompanhar 
de perto tudo que acontece no âmbito da Secretaria da Saúde. O 
REFORSUS, se Deus quiser, é uma grande, talvez a única e a última, 
oportunidade para ajudarmos os Prefeitos e as várias Prefeituras. 
Principalmente, Deputado Marco Régis, as Prefeituras recém-emancipadas 
que não dispõem, hoje, da mínima estrutura para funcionar . 

Durante o recesso, estivemos no Norte de Minas, em companhia do 
Deputado José Militão e do Deputado Clêuber Carneiro, e fizemos um 
levantamento pormenorizado de cada Prefeitura daquela região. O nosso 
documento será entregue amanhã ao Prof. Guerra, pedindo a inclusão do 
Norte de Minas nos recursos a fundo perdido do REFORSUS. Muito 
obrigado . 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
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o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

da imprensa, meus senhores e minhas senhoras, quero comentar uma 
charge do "Estado de Minas", publicada domingo passado, que dizia o 
seguinte: "Passagens de ônibus coletivos em Belo Horizonte estão 
caríssimas. Motoristas e trocadores insatisfeitos e intranqüilos com seus 
salários, e os Vereadores acham isso uma coisa muito boa." E havia 
estampa, no jornal, para ilustrar essa frase. É para comentar essa charge 
que assomo a esta tribuna e para dissertar sobre o primeiro tópico, com a 
finalidade maior de defender os bons Vereadores, os que reconhecem que a 
política é um dom divino e que os projetos que emanam dos Deputados e 
dos Vereadores não são movidos primeiramente, pelo lucro em votos que 
podem dar. Considero o anseio popular que brota em todos os homens 
vocacionados para a política, porque esta é uma coisa séria. 

Entretanto, a sociedade brasileira - volto-me, especificamente, para a 
sociedade mineira e belo-horizontina - está tão decepcionada com o 
vocábulo, que a imprensa, ás vezes, se esquece de fazer justiça e 
generaliza, enquadrando naqueles que são péssimos exemplos, toda uma 
categoria, como a dos Vereadores de Belo Horizonte. 

Quero dizer que concordo, plenamente, com o primeiro tópico dessa 
charge, porque o cartel do transporte coletivo de Belo Horizonte tem 
comprado a consciência e distorcido o sentido clássico e filosófico das 
palavras "Vereador'' e "política". Sabemos que a população de Belo 
Horizonte vive oprimida por um cartel constituído por 12 famílias que 
controlam o transporte coletivo e que, numa demonstração da força, do 
poder do "lobby" esmagador, consegue, esmagando a democracia e o 
princípio básico do capitalismo, que é a competição, perpetuar-se no domínio 
pennissionário do transporte coletivo de Belo Horizonte. Saibam, Srs. 
Deputados, que o que estou dizendo aqui é verdade, e não é preciso profeta 
ser para dizê-lo. Os proprietários do transporte coletivo em Belo Horizonte, 
filiados ao SETRANSP, vão promover uma greve, usando os motoristas e 
trocadores esmagados com salários vis. Isso porque o salário, no Brasil, 
especialmente o salário mínimo, é uma vergonha para esta Nação, que 
deveria acabar com esse referencial iníquo. Nivela ele por baixo. Que se 
mande negociar livremente, usando-se os veículos de comunicação e a 
imprensa para se viver com uma doutrina justa de distribuição equânime. 
Mas a alegação do SETRANSP de que não há dinheiro para aumentar os 
salários, a alegação do SETRANSP de que não há dinheiro para melhorar os 
ônibus e manter o preço da passagem é uma alegação totalmente mentirosa, 
gananciosa, é, diria, uma alegação totalmente avarenta. 

Este Deputado, quando Vereador, apurou, e o Tribunal de Contas deu o 
parecer, que o SETRANSP, há três anos, teve um lucro líquido de 
US$12.800.000,00, só com a aplicação mensal do dinheiro oriundo do vale-
transporte. Parece absurdo esse número, mas são milhões de pessoas que 



z 

" . 
o 

Ê 
õ 
~ 
• . 
i1 
~ 

'" • ~ . • -< • õ 
~ 

~ e 

51 
pagam o ônibus antes de usar. Não é possível que isso aconteça em nosso 
País, em nossa cidade, a terceira Capital do Brasil; que isso aconteça no 
Estado de Minas Gerais, que é conhecido como o Estado da Inconfidência, 
das mudanças, das revoluções ideológicas, tanto que, não só na 
Inconfidência Mineira como na Revolução, como com Tancredo Neves na 
abertura, políticos mineiros e outros mineiros influenciaram tremendamente. 
Não é possível que, ainda assim, continuem descrendo em Deus, porque 
Deus é político, e política é a arte de governar, de apascentar. 

Este Deputado, na época Vereador, fez três projetos. Um deles 
padronizava o vale-transporte e recebeu uma emenda da Maria Caiafa, que 
conseguiu passar. Glória a Deus. Este Deputado entrou com um projeto para 
que se fizesse uma abertura, ou seja, uma licitação para que Belo Horizonte 
tivesse uma competição normal e não o controle de um cartel. Este 
Deputado fez um projeto para que se cumprisse o artigo da Constituição da 
República que diz que é dever dos Estados, da União e dos municípios 
promover o acesso de seus estudantes à escola. 

Como explorar transporte coletivo é uma permissão, são empresas 
permissionárias que têm aquele lucro exorbitante. Não há negócio como 
esse. O passageiro, o usuário paga antes de usar. Mesmo quando pagava 
por mês, o proprietário do transporte coletivo recebia, como recebe o vale-
transporte, antes mesmo que a pessoa se adentrasse em seu ônibus. E o 
Tribunal de Contas, volto a afirmar, declarou que, há três anos, a empresa 
ou o cartel teve um lucro de US$12.800.000,00. E essa situação continua se 
perpetuando para proporcionar uma vida nababesca e injusta àqueles que 
não distribuem o salário. 

Houve até uma CPI para apu<o.• o transporte coletivo. Fizemos cálculos e 
provamos que, se, naquela época, o transporte coletivo pagasse aos 
trocadores um salário justo, equivalente ao salário de uma pessoa de classe 
média baixa, de um trabalhador pouco produtivo, de uma mão-de-obra não 
qualificada nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na França, pagar-se-ia um 
salário de US$1.800,00 aos trocadores e de US$2.800,00 aos motoristas. E 
as empresas a inca teriam um lucro de milhões e milhões todo mês. 

No entanto, ce:mpram a consciência. Mas quero discordar do segundo 
tópico da charge que diz: "E Vereadores acham bom". Quero dizer à 
imprensa que há Vereadores que não acham bom; que há "nego duro" (com 
perdão ao vulgarismo) na Assembléia e na Câmara, que não se dobra ante a 
corrupção, que não deixa a sua mente cauterizar-se por argumentações 
capadócias, beócias, desprovidas de qualquer intelectualidade, para 
defender a esmagadora classe do cartel do transporte coletivo de Belo 
Horizonte, que, na ganância, na cegueira do coração do homem, não teme 
promover baderna e colocar a seu serviço aqueles que têm a mente 
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cauterizada, porque são escravizados. E quem dera fossem escravos! Eu 
estava analisando, ontem, com minha esposa, no carro: na época da 
escravidão, no Brasil, o escravo tinha muito mais condição do que um 
trabalhador, hoje em dia, porque o dono preocupava-se, pelo menos, em 
dar-lhe de comer e em conservar a sua saúde. Mas, agora, são escravos da 
ignorãncia. E mais escravos são esses proprietários que oprimem o 
trabalhador, que não dividem o lucro, que compram casas no exterior, que 
fazem depósitos em diversos bancos, que têm dinheiro à vontade para dar 
vídeo-cassete, para comprar consciências de homens, às vezes sérios, mas 
que não atentaram para a verdade, porque, se atentarem, serão expoentes, 
serão pilares da política nacional, porque, assim, seriam vocacionados. Mas 
ainda não atentaram para o mais importante da vocação política, que é o 
compromisso com o povo, porque política vem da palavra grega, que 
significa aquele que governa apascenta a "polis", a cidade, o povo. Político é 
o homem do povo, que defende o interesse do povo e não de pequenas 
categorias. 

É uma vergonha para aqueles que vendem a sua consciência. E, às vezes, 
sentia-me envergonhado, quando chamado de Vereador, porque, certa feita, 
generalizou-se esse termo também, dizendo que a Câmara de Belo 
Horizonte, como nessa charge, "acha bom" que os transportes coletivos 
sejam caros, que os motoristas ganhem pouco, porque isso gera polêmica, 
gera projetos e, evidentemente, gera benesses oriundas daqueles que não 
temem comprar a consciência humana, porque são dominados pela 
ganância, porque, prometendo a liberdade, não sabem que são escravos da 
corrupção. São vencidos - e quem é vencido é escravo do vencedor - pela 
cegueira de quem não conhece que a riqueza de um povo, de uma família, 
só existe quando há uma riqueza distribuída e que a competição sadia leva o 
benefício para o povo, para a sociedade. 

Mas, infelizmente, colegas que não refletem permitem que isso aconteça 
com uma instituição séria como a Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
composta por homens sérios, que não se dobram, que não dobram os 
joelhos diante de Baal, porque ele era um deus idolatrado, que representa 
exatamente a prosperidade oriunda da avareza, da injustiça. Aplaudo o 
nosso jornal "Estado de Minas" pela charge verossímil no primeiro tópico: 
"passagens caríssimas, ônibus em péssimo estado, trocadores e motoristas 
insatisfeitos e intranqüilos". Mas, deveria acrescentar: "e alguns Vereadores 
acham isso muito bom", e não todos. Muito obrigado. 

2" PARTE (ORDEM DO DIA) 
13 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Esgotada a hora 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência lembra aos Deputados que as Bancadas deverão indicar 

seus Líderes à Mesa da Assembléia no prazo de 5 dias, em cumprimento ao 
disposto no § 1 • do art. 67 do Regimento Interno. Informa, ainda, que a 
comunicação contendo o nome do novo Líder deverá estar acompanhada de 
cópia da ata da reunião da Bancada, realizada para esse fim. 

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

apresentadas nesta reunião pela Bancada do PMDB - indicação do Deputado 
Anderson Adauto para atuar como Líder da Bancada; e pelos Deputados 
Ambrósio Pinto - sua filiacão ao Partido Social Democrata Cristão (Ciente. 
Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); e Paulo Schettino (4) 
-falecimento da Sra. Ana Cândida de Rezende, em Coqueiral; dos Srs. Lúcio 
José Comini e João Carlos Rodrigues, em Belo Horizonte; e do Sr. Carlos 
Maximiano Maciel, em Contagem (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em 

que solicitam uma reunião especial, em data a ser previamente acordada, 
para homenagear o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso XXI do 
art. 244 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data. 

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

requerimentos do Deputado Roberto Amaral, em que solicita seja enviado 
ofício ao Exmo. Sr. Presidente da República, Dr. Fernando Henrique 
Cardoso, encarecendo-lhe a premente necessidade da extensão do 
Programa de Incentivos Fiscais para a área mineira da SUDENE, conforme 
estabelecido na Medida Provisória n• 1.532/97, que concedeu esses 
benefícios às montadoras que viessem a instalar fábricas de automotrizes na 
Região Nordeste do Brasil; e da Comissão de Agropecuária, em que solicita 
seja encaminhado pedido, com a máxima urgência, ao Procurador-Chefe da 
Procuradoria da República em Minas Gerais, de designação de um membro 
daquele órgão, para acompanhar o processo de desocupação de imóveis 
rurais situados n<J área dos índios Crenaques, no Município de Resplendor 
(Oficie-se.). 

2" Fase 
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O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 
passa à za Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente -Vem à Mesa requerimento do Deputado Wilson Trópia, 

em que solicita, na forma regimental, a alteração da pauta da presente 
reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 753/96 seja apreciado em último 
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 775/96, do Deputado Paulo 
Piau, que dispõe sobre o ensino de zo grau em escola da rede estadual no 
Município de Conquista. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 
As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 775/96 na forma do Substitutivo no 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em ZO turno, do Projeto de Lei n° 711/96, do Deputado Marcos 
Helênio, que dispõe sobre a publicação de relação de servidores cedidos a 
entidades de classe. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em zo tu mo, o Projeto de Lei no 711/96 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 753/96, do Deputado Wilson 
Trópia, que cria o Programa de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
do Potencial Turístico da Estrada Real. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Wilson Trópia, em que solicita, nos termos regimentais, o 
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 753/96. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

33 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2• Parte, a Presidência 

passa à 33 Parte da reunião e concede a palavra aos oradores inscritos para 
o Grande Expediente. 

Oradores lnscriitos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
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O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
Brasil amanheceu mais pobre. Mais pobre de idéias. Mais pobre de ousadias. 
Com a morte de Darcy Ribeiro, parte desse Brasil alegre, pra cima, inovador, 
se vai também. 
Estreando como Líder do PDT, é com tristeza que ocupo esta tribuna, para 
falar da ida de Darcy Ribeiro, nosso mais brilhante pedetista. 
Darcy foi dessas pessoas iluminadas que atravessam a humanidade de 
século em século. Quase se toma desnecessário dizer de todas as coisas 
que ele fez, tantas foram, tão significativas e de conhecimento de todos aqui 
presentes. 
Ao lado de sua grande obra como romancista, de sua inovadora passagem 
pela antropologia, com magníficos estudos sobre os índios brasileiros, é 
importante destacar sua passagem pela educação. 
Darcy foi o ideólogo de um novo conceito de educação, a educação com 
liberdade e libertadora. Com esse espírito criou a Universidade de Brasília, a 
UNB, tendo sido seu primeiro Reitor. Posteriormente idealizou os CIEPs, 
escolas de tempo integral, que além do ensino formal, ensinavam cidadania 
a crianças e adolescentes pobres. Sonho, infelizmente, desvirtuado nos 
CIACs da megalomania da era "collorida". 
Outra grande aventura sua foi a criação da universidade aberta, nos moldes 
das européias, onde os alunos não precisam estar presos a currículos 
ultrapassados e podem exercer com plenitude a capacidade maior de 
pensar. 
Um de seus últimos trabalhos na área da educação foi pouco divulgado pela 
mídia: a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases- LDB -, a qual contém 
princípios que irão nortear a educação no País. Darcy Ribeiro não queria 
morrer sem terminar esse projeto, que, graças a seu esforço sobre-humano, 
já está no Congresso para ser votado. 
Darcv despedia-se da vida com classe, produzindo um último e valioso 
lego; .. J, o livro "Viva o Povo Brasileiro", sua mais preciosa declaração de 
amor à população brasileira. 
Darcy Ribeiro foi um furacão intelectual que abalou as estruturas arcaicas da 
sociedade e da política brasileiras. Ele inovou em tudo que fez: na educação, 
na literatura, na política . 
Sem qualquer concessão a figuras de linguagem, Darcy Ribeiro foi um midas 
moderno, transformando tudo com seu dedo mágico, com seus olhos de 
visionário do futuro. 
O Brasil hoje está mais pobre, mas um pouco melhor, com mais esperança, 
graças ao mago Darcy, que não morreu, mas tomou-se encantado. 

ENCERRAMENTO 
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada ê a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 222• REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, 
Clêuber Carneiro e Geraldo Rezende 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO • ABERTURA • 1" PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem 179/97 (encaminha 
Balanço Geral do Estado relativo ao exercício de 1996), do Governador do 
Estado • Ofícios, telegramas e cartões • Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n°s 1.083 e 1.084/97 • Requerimentos n°s 1.961 a 1.980/97 • 
Requerimentos da Comissão de Agropecuária e dos Deputados Elbe 
Brandão e Hely Tarqüínio • Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Paulo Piau, Marco Régis e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, João Batista de Oliveira, 
Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira e Elbe Brandão - 2• PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de Inscrições • Leitura de 
Comunicações Apresentadas Despacho de Requerimentos: 
Requerimento da Deputada Elbe Brandão; deferimento • Requerimento da 
Comissão de Agropecuária; encaminhamento à Comissão de Dirertos e 
Garantias Fundamentais - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; 
encaminhamento à Comissão de Administração Pública - 2• Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Votação. em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 901/96; discurso do Deputado Raul Lima Neto; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 64/95; encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Roberto Amaral, Marcos Helênio e Raul Lima Neto; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno - 3• PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Gilmar Machado 
ENCERRAMENTO ·ORDEM DO DIA. 

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

Rezende- Elmo Braz- Ivo José- Marcelo Gonçalves- Maria Olivia - Adelmo 
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo 
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo -
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Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto -_,Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Bãtista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - 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 
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderiey Ávila - Wilson 
Pires - Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Clêuber Carneiro) -Ás 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. 

1• PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3•-secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Elmo Braz, 1"-Secretário, lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM N° 179/97" 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1997. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do Estado 

relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1996, em 
cumprimento ao disposto no artigo 90, inciso XII, da Constituição do Estado. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Exa. as expressões de elevado 
apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- Publicada, distribuam-se os avulsos. nos termos do parágrafo único do 

art. 228 do Regimento Interno. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Da Sra. Regina· Assumpção, Senadora. agradecendo o envio de cópia de 

requerimento do Deputado Péricles Ferreira em que se solicita apoio à 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 198-A/95. 

Do Sr. Murilo Xavier Flores, Secretário da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do Ministério da Agricultura (6), comunicando a celebração de 
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convênios entre esse Ministério e a Associação Brasileira de Jockey Clubs, o 
Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, a Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, a Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Pônei, a Associação Brasileira dos Criadores de 
Jumento Pêga e a Fundação de Estudos e Pesquisa em Medicina Veterinária 
e Zootecnia. (-À Comissão de Agropecuária.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado, José Maria Caldeira, Presidente do TRT-3• Região, 
Eduardo Luiz de Barros Barbosa, Secretário do Trabalho, Délcio Antônio 
Duarte, Secretário Municipal de Atividades Urbanas, e Raimundo Cândido 
Júnior, Presidente da OAB-MG, agradecendo convite para a reunião solene 
de instalação da 3• Sessão Legislativa Ordinária da 13• Legislatura. 

CARTÕES 
Do Sr. João Ranulpho da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Monjolos, informando a composição da Mesa Diretora dessa Casa para o 
biênio 1997-1998. 

Do Sr. Emílio Haddad Filho, do Município de Oliveira, agradecendo o 
convite para a reunião de abertura da 3• Sessão Legislativa Ordinária da 13• 
Legislatura. 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) -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" 1.083/97 

Institui a obrigatoriedade de mensagem aos portadores de deficiência 
auditiva na propaganda oficial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - As mensagens da publicidade de atos, programas, serviços e 

campanhas das administrações direta, indireta e fundacional 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. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 1997 . 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A cidadania é direito de todos os brasileiros, assegurado pela 

Constituição Federal. Não se concebe, portanto, que nenhum segmento da 
população possa deixar de exercê-lo em sua plenitude . 
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Mas, apesar da inequívoca garantia constitucional, alguns segmentos 

populacionais, como os portadores de deficiência auditiva, não têm como 
exercer esse direito integralmente. Um dos obstáculos a esse exercício é a 
falta de informação, pois as mensagens veiculadas pela televisão, inclusive 
aquelas produzidas sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, 
continuam inacessíveis aos portadores de deficiência auditiva. 

Este projeto de lei, ao determinar a tradução das mensagens publicitárias 
para a linguagem de sinais e para o sistema de legenda (para o deficiente 
auditivo que não é familiarizado com a linguagem), desfaz essa 
inacessibilidade e quebra a barreira existente entre a esfera pública e os 
deficientes auditivos. 

Podendo informar-se correta e cotidianamente sobre as iniciativas do 
Estado, os portadores de deficiência auditiva terão condições de formar 
opinião e se sentirão estimulados a sair de sua secular marginalização e a 
participar da vida do Estado em todas as suas manifestações. 

Por ser este um projeto de lei justo, que contempla significativo número de 
mineiros e tem por objetivo promover sua inclusão social, conto com o apoio 
desta nobre Casa para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.084/97 
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Padre Damião, com 

sede no Município de Patrocínio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Padre 

Damião, com sede no Município de Patrocínio. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Péricles Ferreira 
Justificação: Com o objetivo de bem servir a comunidade, foi fundado o 

Centro Comunitário Padre Damião, com sede no Município de Patrocínio. 
A referida agremiação é entidade filantrópica que se dispõe a prestar 

assistência à população de baixa renda, propiciando-lhe atendimento 
médico, odontológico, jurídico, social e educativo. Promove atividades 
ocupacionais para crianças, cursos profissionalizantes para adultos, ampara 
deficientes físicos e pessoas idosas. Recebe regularmente da piedosa gente 
de Patrocínio doações várias, que são repassadas aos necessitados. 

Esse trabalho honrado e digno há de recomendar a aprovação deste 
projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, ele o 
art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N• 1.961/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 

Coordenador-Geral da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -
com vistas a que sejam destinadas cestas básicas para atender famílias 
carentes, vitimas da estiagem, no Município de Engenheiro Navarro. 

N• 1.962/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Claro dos Poções. 

N• 1.963/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Cristália. 

N• 1.964/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Glaucilândia. 

N• 1.965/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
lbiracatu. 

N• 1.966/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Cos.·jenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Patis. 

N• 1.967/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Guaraciama. 

N• 1.968/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Espinosa. 

N• 1.969/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vitimas da estiagem, no Município de 
Mato Verde. 
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N• 1.970/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 

Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vítimas da estiagem, no Município de 
Botumirim. 

N° 1.971/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que sejam destinadas cestas 
básicas para atender famílias carentes, vítimas da estiagem, no Município de 
Monte Azul. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N• 1.972/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com a diretoria do jornal "0 Tempo", na pessoa 
de seu Diretor-Presidente, Sr. Vittorio Medioli, e de seus Editores Executivos, 
Srs. Marcos Guterman e Marco Lacerda, pelo primeiro mês de veiculação 
desse órgão de comunicação social. (- À Comissão de Educação.)N• 
1.973/97, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Gilberto Damasceno, em 
28/1/97, no Município de Alpinópolis. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

N• 1.974/97, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado apelo 
ao Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros com vistas a que se 
denomine o campus da UNIMONTES Campus Universitário Darcy Ribeiro. (-
À Comissão de Educação.) 

N• 1.975/97, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Assessor Especial do Governo do 
Estado para Assuntos de Reforma Agrária com vistas a que sejam adotadas 
medidas para solucionar a questão relativa aos produtores rurais que 
deverão desocupar a área dos índios crenaque, no Município de Resplendor. 
(-À Comissão de Agropecuária.) 

N" 1.976/97, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que sejam isentos do ICMS os 
atacadistas ou maquinistas de café. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

N° 1.977/97, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento da rodovia que 
liga o Município de Leandro Ferreira à BR-262. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N• 1.978/97, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se publique com urgência 
o decreto que regulamenta a Lei n• 12.278, de 29ni96. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

N• 1.979/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Senador Darcy Ribeiro. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 
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N• 1.980/97, da Deputada Elb~randão, solicitando seja formulado apelo 

ao Governador do Estado com vistas a que o Norte do Estado seja incluído 
na Medida Provisória n• 1.532-1, de 16/1/97. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Agropecuária e dos Deputados Elbe Brandão e Hely Tarqüínio. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Paulo 

Piau, Marco Régis e Alberto Pinto Coelho. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, assessoria, galeria, imprensa. Inauguramos com muita 
alegria, nesta 3" Sessão Legislativa, este microfone do Plenário Juscelino 
Kubitscheck., porque queremos informar a todos os Deputados, a esta Casa, 
à imprensa e a toda a coletividade mineira a criação de uma revista 
tipiCamente mineira, feita por profissionais do Estado de Minas Gerais que 
lidam com a questão do meio ambiente. 

Tivemos a oportunidade de receber em nosso gabinete o editor da revista, 
biólogo André Nemésio, e também o consultor, Prol. Ênio Medeiros Cunha, 
que nos levaram um exemplar dessa revista denominada "Melopsittacus", 
que é o nome oficial de um conhecido de todos nós, o periquito. Na verdade, 
embora seja uma revista dedicada aos criadores de periquitos, ela traz 
também diversas mensagens ecológicas para conhecimento, reflexão e 
conscientização de todos os leitores dessa revista, que foi lançada agora 
aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. 
A nossa satisfação é porque as pessoas que tiveram a oportunidade de ler a 
revista "Melopsittacus" vão poder conhecer agora um pouco mais sobre esse 
pássaro, o periquito, mas também sobre a questão ambiental como um todo. 
Temos, por exemplo, aqui, uma mensagem da CEMIG, que vem realizando 
um trabalho muito bom na questão da piscicultura, possibilitando, inclusive, a 
sobrevivência de algumas espécies. Temos também um artigo da CENIBRA, 
que lida com a questão florestal com muita competência, tanto é que 
recebeu, no ano passado, o Prêmio Minas Ecologia, que é dedicado a todas 
as empresas, personalidades jurídicas ou personalidades físicas que tenham 
prestado um serviço relevante e competente para a questão ambiental. A 
CENIBRA fez isso e, por isso, mereceu e recebeu o Prêmio Minas Ecologia. 
Nessa revista, temos essa mensagem da CENIBRA. 
Ao mesmo tempo, temos um artigo do ilustre professor Gustavo Fonseca e 
do professor Luiz Paulo Pinto, tratando da integração entre a proteção de 
espécies no "habitat" natural e a criação em cativeiro, para assegurar a 
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conservação da fauna. Temos outros artigos especificos sobre a questão dos 
periquitos propriamente d~a. mas temos também, e acima de tudo, essas 
matérias que têm um cunho conservacionista. 
Quero parabenizar ao biólogo André Nemésio e ao Prof. Ênio Medeiros 
Cunha pela determinação e coragem que tiveram e pela vontade de lançar 
essa revista, que agora passa a ser distribuída às pessoas que lidam com 
essa questão, não só em Minas Gerais, mas no Brasil e até no exterior. 
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Primeiramente, nobre Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, quero tomar público nesta Casa, de forma verbal, o 
que já o é de uma forma naturalmente percebida, a nossa admiração por V. 
Exa., por seu alto espírito público, por seu envolvimento com um assunto de 
tamanha importância, por todos nós conhecido: o meio ambiente. 
Parabéns, nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, parabéns em especial. 
Também este companheiro seu é, por filosofia, ambientalista. O meio 
ambiente, como V. Exa. bem sabe, foi-nos deixado por Deus, para que dele 
cuidássemos, e todos fazemos parte de um mesmo organismo vivo, que é a 
Terra. A Terra é um organismo vivo, como o somos. Nosso corpo é 
composto dos 11 elementos da terra: cobre, zinco, manganês, ferro, e·nfim, 
somos só em nossa estrutura física. É claro, também, que sobrepujamos 
todos os animais com a voz, com a inteligência, com a música, com a 
cadência, porque temos uma alma vivente e fomos fe~os à imagem e à 
semelhança de Deus. Entretanto, Deus nos colocou aqui para cuidar da 
natureza. E a natureza não somente retribui, como também se vinga, e em 
toda nação que descuida desse assunto tão importante as coisas não dão 
certo, pois há um Espíri1o que paira sobre isso. 
Quando alguém açoita a natureza, a nação sofre. Quando priorizamos essas 
realidades que são de Deus, porque delas fazemos parte, como a natureza, 
como o meio ambiente, como nossos rios, nossa ictiofauna - evidentemente 
não achando que o homem é servo da natureza, mas que a natureza foi feita 
para o homem -, com organização, administrando, nobre Deputado, a nação 
toda é abençoada. 
Portanto, louvo a Deus, de público, por saber que V. Exa. comunga comigo e 
com aqueles que amam e são apaixonados pelo assunto do meio ambiente. 
Muito obrigado. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Agradeço o aparte do Deputado 
Raul Lima Neto. Gostaria, de público, de oferecer a cada Deputado 
interessado em conhecer essa revista, que faça contato conosco, no 
gabinete, e terei prazer de pegar junto ao editor, para cada Deputado, um 
exemplar dessa revista, que vem enriquecer a biblioteca, o conhecimento 
ambiental em Minas Gerais. 

Parabéns, biólogo André Nemésio, parabéns Prol. Ênio Medeiros Cunha. A 
nossa comunidade ambiental passa a contar, a partir de hoje, com uma 
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revista detentora de muitas informações técnicas, mas que também está 
aberta à participação de pessoas, de jornalistas, escritores ou práticos que 
lidam com a questão da flora, da fauna ou do meio ambiente como um todo. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, meus caros colegas 
Deputados, Sras. Deputadas, visitantes, trabalhadores da imprensa aqui 
presentes, trata-se de uma honra para mim usar da palavra sob a 
Presidência de V. Exa. 
Gostaria de agradecer ao colega Deputado Miguel Martini pelo envio do 
boletim da União Nacional dos Legislativos Estaduais. 
Mas, Sr. Presidente, gostaria de aqui não estar para tratar do presente 
assunto. Passei a manhã no cenário de uma tragédia, que foi o incêndio do 
acampamento no Conjunto Zilah Sposito, no Bairro Jaqueline, em Venda 
Nova. Gostaria de historiar o que houve para os colegas, a fim de que 
fiquem cientes do ocorrido, dizendo-lhes que não se trata de um fato isolado. 
Aquelas pessoas estão alojadas no acampamento desde a Semana Santa de 
abril de 1994. Portanto, lá se encontram h8 três anos, quando o prazo 
assumido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para entrega das 
casas foi o dia 16/6/95. 
Aqui tivemos diversas oportunidades de denunciar a negligência com que a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - na época eu fazia parte da 
administração da Frente BH-Popular - tratava o assunto. O Prefeito de Belo 
Horizonte estava discursando para os pobres e governando para os ricos. 
O incêndio ocorrido no acampamento destruiu lares de muitas pessoas, 
despojando-as de todos os seus bens. Tivemos oportunidade de participar de 
uma ação arrojada desses lutadores por moradias, quando ocuparam a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ali ficando por dois dias, em negociações que 
culminaram com um compromisso que também não foi cumprido por parte 
da Prefeitura. 
Hoje, tive a oportunidade de me encontrar com o Prefeito Célio de Castro no 
acampamento, no cenário daquela tragédia, e espantou-me a frieza com 
que o Sr. Prefeito tratou o assunto, simplesmente agendando uma reunião 
com a assessoria da Regional Norte para as 3 horas da tarde, 
desconhecendo a situação, que exigia uma decisão que mostrasse a 
presença administrativa do Prefeito de Belo Horizonte. Centenas de famílias 
estão, hoje, tentando retirar das cinzas o pouco que restou. Fiquei perplexo 
com a frieza com que o Prefeito tratou o assunto. A questão da moradia, no 
Município de Belo Horizonte, tem ficado, infelizmente, apenas no papel. Isso 
também se deve ao Governo Estadual, que não se faz presente. 
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o Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Gostaríamos de prestar 
solidariedade às mais de 100 famílias que tiveram, no dia de ontem, suas 
casas destruídas pelo fogo, no acampamento. É uma situação lamentável. 
Sabemos que há três anos esse acampamento se arrasta. O poder público 
deveria ter uma agilidade maior. A questão da moradia é responsabilidade 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal. E sentimos que não foi feito, 
mesmo em nível municipal, o que se esperava. 

Talvez, até, em função das atitudes dos Governos Federal e Estadual. 
Prestamos nossa solidariedade ao nobre colega nessa intervenção e 

exigimos uma rápida solução para esse problema. Será que este País 
continua sendo aquele que pensa em colocar trancas na janela depois que o 
ladrão entra? É um verdadeiro absurdo precisar acontecer uma tragédia 
como essa para se tomarem medidas. 

Aproveito a oportunidade para dizer, também, que a situação é de tensão 
no acampamento da Vila Pinho, no Barreiro. Já é o segundo ano sem uma 
solução do problema. Recentemente, as famílias vivem o terror da polícia 
estadual, reprimindo, batendo, invadindo o acampamento para amedrontar 
os seus ocupantes. Enquanto isso, o poder público não faz nada a respeito 
dessa questão, talvez esperando acontecerem tragédias como aquelas para 
tomar alguma solução. 

A questão da moradia é séria. É um direito fundamental do ser humano. 
Tem que ser resolvida com atitudes corajosas, rápidas e com muita ousadia. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Muito obrigado, Deputado. 
Gostaria de acrescentar que já acionamos o Governo do Estado. Sabemos 
que a política nacional de habitação está muito lenta. Li uma longa 
entrevista do Sr. Prefeito, Célio de Castro, ao jornal "Estado de Minas", há 
uns dias, na qual afinnava que a Prefeitura não recebeu o dinheiro que o 
Governo do Estado destinou para a habitação porque a URBEL não 
apresentou a devida documentação. É muito triste ver que os recursos são 
poucos, e o poder público municipal sequer se interessa em apresentar os 
documentos para recebê-los, quando saem. 

Gostaria de solicitar, Sr. Presidente, que a Presidência desta Casa 
entrasse em contato com o Governo do Estado para que ajude a Prefeitura 
de Belo Horizonte a dar uma solução a essa questão humanitária. 

Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte foi premiada em Istambul, 
na Turquia, por um projeto de habitação popular. Era só o projeto, porque a 
população de Belo Horizonte não foi morar nas casas que constavam dessa 
premiação. Sou militante desse movimento há mais de 20 anos e não 
consegui ver as casas que foram premiadas em Istambul. 

De qualquer fonna, gostaria de solicitar a todos os Deputados que 
ajudassem a acionar o Governo do Estado, para que possamos resolver essa 
questão. No momento da tragédia, felizmente, não morreu nenhuma 
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pessoa. Algumas saíram queimadas, mas, nos três anos de existência do 
acampamento, já morreram 22. Pessoas idosas, crianças que não tiveram 
oportunidade de ter um registro de nascimento morreram na insalubridade 
em que se encontra aquele acampamento. 

Solicito a solidariedade de todos e a participação política do Governo do 
Estado na solução dessa questão, para que, no ano do seu centenário, Belo 
Horizonte não fique envergonhada perante a opinião pública nacional. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta 
tribuna, na tarde de hoje, para fazer algumas denúncias, expressar nosso 
posicionamento e manifestar nossas atitudes em relação a um problema que 
aflige este País e que foi escolhido pela Igreja Católica Apostólica Romana 
como um tema de reflexão para todo o País. Esse tema é do interesse e da 
responsabilidade de todos os brasileiros. 
Estamos no início de mais uma campanha da fraternidade, que, ano após 
ano, desde 1963, interpela-nos para debater os mais diversos e graves 
problemas que afetam a sociedade brasileira, e que é promovida e realizada 
por nossa Igreja Católica, sempre tão sensível e tão profundamente 
comprometida com a causa dos mais pobres. 
Desta vez o tema central da campanha é: A Fraternidade e os Encarcerados, 
e o lema que a inspira e anima é: Cristo liberta de todas as prisões. 
O tema nos atinge profundamente e, sobretudo, constitui nossa 
"esponsabilidade como parlamentar e representante da sociedade, na 
medida em que o nosso principal papel é criar as condições para que a 
justiça, no seu mais amplo e profundo sentido, alcance todos os segmentos 
da sociedade, mas, sobretudo, preste preferencial atenção aos que mais 
sofrem. 
A s~uação dos encarcerados é dramática. Essa é a informação que 
sistematicamente nos passam os meios de comunicação social. 
O nosso sistema penitenciário não conseguiu, ainda, superar sua 
característica principalmente repressiva, que, às vezes, exacerba os ânimos 
dos detentos, tomando-os mais violentos e até cruéis entre si e no convívio 
social, quando deixam as grades . 
O sistema penitenciário não foi capaz, até agora, de imaginar e organizar 
sistema eficaz e eficiente para a reabilitação dos presos e para sua real 
reincorporação na sociedade. 
São quase 150 mil pessoas, que vivem em condições carcerárias 
absolutamente alienantes de sua dignidade, a começar pelas péssimas 
condições de higiene e saúde, a falta de assistência social, educacional e 
psicológica e apoio jurídico, etc. 
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Como todos sabemos, a pena carcerária deve apenas privar ao individuo do 
seu direito de ir e vir, ou seja, da liberdade, mas nunca restringir suas 
necessidades básicas, que, pela lei, incumbe ao Estado cuidar e satisfazer, 
porque são necessidades humanas fundamentais para o ser humano. 
O Poder Judiciário está excessivamente burocratizado, é o que demonstram 
pesquisas diversas, especialmente a que foi feita pela CNBB, por ocasião 
desta campanha. Há super1otação nos presídios, os condenados são muitas 
vezes tratados com violência e os presos provisórios também, os quais por 
não terem pena a cumprir, deveriam ser tratados considerando-se sua 
situação. 
Existem muitos detentos sem sentença, que cumprem anos de prisão acima 
dos que mereceriam pelo delito cometido, o que é injustiça, por ser flagrante 
violação dos direitos humanos. 

Noventa por cento dos presos são pobres, sem recursos para pagar 
advogado que assuma a sua defesa. Não dispõem de apoio jurídico, porque 
o número de defensores públicos é extremadamente reduzido, e suas 
condições de trabalho precárias, diferentemente do que se observa com os 
advogados bem pagos, como claramente se afirma no texto base da 
Campanha da Fraternidade. 

A situação toma-se mais grave quando encarada a partir de outros 
ângulos. Por exemplo, as celas das mulheres são iguais às dos homens, 
sendo que elas precisam de ambiente mais coerente com a sua condição 
específica, ou seja, como mãe, como esposa, enfim, como mulher. 
Conta-se de mulheres grávidas em delegacias e cadeias públicas sem 
nenhuma assistência, nem quando estão para dar à luz. Nessas prisões 
femininas, com algumas centenas de presas sem assistência ginecológica e 
em condições higiênicas precárias, toma-se necessário pelo menos um 
pouco de privacidade. 
A questão dos presos aidéticos é alarmente. Enquanto no Brasil existe 1 
aidético para cada 364 pessoas, entre os presos, a proporção é de 1 para 
cada 6 pessoas, em decorrência da superlotação e da promiscuidade, já que, 
para quase 150 mil presos, a disponibilidade de vagas não chega nem a 
40%, sem considerar as precárias condições de ventilação e luminosidade 
nas instalações em geral. 
Esse quadro gera outros problemas e doenças não menos graves como 
homossexualismo, tuberculose, desequilíbrios mentais, enfermidades 
venéreas, consumo de drogas, alcoolismo, crimes entre os presos, etc. 
Sabemos de casos em que numa cela para 6 há até 30 pessoas, ou 130 em 
3 celas coletivas, quando cada uma só deveria abrigar 8. Ou seja, com 
tantos presos sem espaço, daí surgem os chamados presos "morcegos" que 
se amarram às grades para poder dormir à noite. 
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Só em nosso Estado, temos um déficit de 7 mil vagas, ou seja, existem 7 mil 
presos em celas já superlotadas, criando situações que degradam ainda mais 
a condição humana. 
E:stamos falando de um caso que constatamos em visita que fizemos à 
Cadeia de Furtos e Roubos, aqui em Belo Horizonte. Ali, onde cabiam só 70 
pessoas, estavam espremidos mais de 200 presos. Também participaram 
daquela visita os Deputados João Leite, Marcos Helênio e outros. 

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Estou acompanhando, 
atentamente, o pronunciamento de V. Exa. e gostaria de dizer que esse tema 
fez parte dos fóruns nacionais de direitos humanos, dos quais tive a 
oportunidade de participar como representante da Assembléia Legislativa, na 
condição de Presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. 
A discussão em torno desse tema sempre nos levou à reflexão sobre a 
reforma do Poder Judiciário em relação às penas que são aplicadas hoje. É 
necessário e urgente que tenhamos penas alternativas. Outro dia, Deputado 
Miguel Martini, estava às voltas com o caso de um jovem que, apanhado em 
cima de um cavalo, foi preso e indiciado. Apesar de dizer que estava dando 
uma volta, aquele jovem deverá responder a processo, correndo o risco de 
cumprir a pena num desses depósitos de pessoas. 
Lembro-me, Deputado Miguel Martini, de um texto bíblico que diz: -"Pais, 
não provoqueis os vossos filhos à ira". Eu diria, que nesse caso, o Estado, o 
Pais, a Federação, o próprio sistema têm sido esse pai provocando os filhos 
até a ira, porque, depois de cumprir uma pena nesses estabelecimentos, sem 
dúvida, teremos pessoas mais endurecidas. Por isso, considero importante o 
pronunciamento de V. Exa. Gostaria de lembrar que, nesse ano, teremos 
encontros importantes, como o de direitos humanos do MERCOSUL, 
quando, sem dúvida, estaremos falando, novamente, de penas alternativas e 
reforma do Judiciário, para que o cumprimento de penas seja mais humano. 
Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Serei breve. Primeiramente, 
Deputado Miguel Martini, quero, de coração, parabenizá-lo. Graças a Deus, 
temos, nesta Casa, uma pessoa que percebemos vocacionada para a coisa 
pública, haja vista os assuntos que V. Exa. tem defendido, com tanta paixão, 
nesta Casa. Isso nos mostra que, evidentemente, os pronunciamentos que V. 
Exa. profere advêm não apenas de um homem inteligente, mas, 
especificamente, do clamor do povo brasileiro expressado pelo Espírito de 
Deus em homens vocacionados por Ele. 
V. Exa. expõe um quadro terrível, o caos do sistema carcerário e do 
Judiciário. Antônio Vieira, já naquela época, referia-se ao Judiciário 
brasileiro, que ficava às portas da cidade, para julgar as causas do povo. 
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Hoje, as cidades ficam à porta do Judiciário, para terem suas causas 
julgadas em ocasiões que se along~m por infinito tempo. 
Ao citar o sistema carcerário, V. ""Exa. incita-me à participação, porque 
presto bastante atenção ao que está sendo d~o. Ontem, a televisão noticiou 

que carcereiros deixavam familiares de presos fazerem vis~a 
mediante o pagamento de R$30,00, para que tivessem acesso a uma sala 
livre, para poderem conversar. Estão ganhando dinheiro com isso. A 
Imprensa, certíssima no cumprimento do seu papel, denuncia. Isso é muito 
bom. É o dever da Imprensa. 
Vejam os senhores como estamos totalmente emaranhados. V. Exa. sabe 
quanto ganha um carcereiro? Um esteve em meu gabinete e me mostrou 
sua folha de pagamento em que registrava-se o Salário líquido de R$140,00 
por mês. Um pai de três filhos, que tem que pegar ônibus, vai deixar de se 
envolver com drogas? Vai deixar de receber os tais R$30,00? Ele é 
corrupto? Não! Os responsáveis somos nós, porque temos que acudir essa 
iniqüidade e injustiça, que é o salário dos carcereiros e dos mil~ares no 
País, que produz um sistema carcerário iníquo, perverso e corruptível. 
A solução está em Deus, no seu manancial eterno, no código mais perfe~o 
para se governar bem, que V. Exa. conhece, que é a lei jurídica do Senhor 
bendito, escrita como testemunha e constituição para todos nós. Muito 
obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço o Deputado Raul Lima Neto por 
seu aparte. Sugerimos algumas propostas para esse grave problema, no que 
se refere ao que nos cabe. Quero falar um minutinho sobre a UNALE - União 
Nacional dos Legislativos Estaduais -, prevista para o ano que vem. Um de 
seus temas será esse. 

Para concluir, quero dizer que estamos protocolando, junto à Mesa desta 
Assembléia, três requerimentos. 

O primeiro, convidando S. Exa. o Revmo. Arcebispo Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, para que venha proferir palestra nesta Casa sobre o 
sistema carcerário de Belo Horizonte e Minas Gerais, na visão da Igreja. 

O segundo, convidando o Primaz do Brasil Dom Lucas Moreira Neves, e 
Presidente da CNBB, para debater conosco sobre os graves problemas já 
identificados pela Igreja nos estudos realizados sobre o assunto. 

O terceiro, constituindo uma comissão especial, nesta Casa, para discutir a 
questão do sistema penitenciário em Minas Gerais, na esperança de, ao final 
dessa comissão, podennos fazer propostas que venham, pelo menos, senão 
solucionar, porque isso depende do envolvimento da sociedade, ao menos 
minimizar e resolver parte do problema da questão carcerária em Minas 
Gerais. 

Cabe-nos, como representantes da sociedade, saber aproveitar o ambiente 
e o clima dessa campanha, a fim de elaborannos projetos de lei que visem à 
expressiva melhoria nas condições de vida dos nossos innãos que cumprem 
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pena nos cárceres, porque não devem ser privados do seu direito de 
reabilitar-se. para se reintegrarem plenamente à sociedade. 

Em razão disso. algumas reformas urgentes são necessárias no sistema 
penitenciário, com os seguintes objetivos: superar sua morosidade e 
burocratização; proporcionar a todos o acesso à justiça. sem consideração 
de "status" social ou hierarquia; garantir aos detentos a não-violação dos 
seus demais direitos, garantidos pela Constituição Federal; e reincorporar. 
nos currículos do sistema educacional, matérias que dizem respeito à 
formação para o exercício da cidadania; criar condições que garantam ao 
presidiário acesso ao trabalho e à educação. como vias efetivas para sua 
reintegração social; realizar rigorosa seleção e preparo integral dos 
responsáveis pelo sistema penitenciário. 

Senhores. sobretudo, tomemos medidas que ataquem pela raiz as causas 
que geram os gravíssimos problemas da delinqüência. que a cada dia se 
diversificam e se multiplicam. 

Finalmente, promovamos a conscientização da sociedade, para que ela 
não assuma atitudes tão radicais e de tanta revolta com os presos. 
Solicitando, às vezes, até penalidades extremas. porque a ira nunca é boa 
conselheira, mesmo que os crimes sejam hediondos. 

Essas são só algumas propostas, mas, sem dúvida. desta Casa poderão 
sair medidas concretas para melhorar de maneira significativa o nosso 
sistema penitenciário no Estado de Minas Gerais, o que redundará na 
reabilitação e no resgate da cidadania dos nossos irmãos presos. 

Eis um dos nossos trabalhos prioritários. 
Finalizando. quero informar que distribui para todos os Deputados um 

jomalzinho que interessa a cada um de nós, onde a UNALE - União Nacional 
dos Legislativos Estaduais- está dando informações de nosso ire e~esse. 

Nesse jomal existe um termo de adesão, para que cada parlamentar possa 
fazê-lo, a fim de que. na infelicidade de óbito de um parlamentar que esteja 
no exercício da sua função, a sua família possa receber, imediatamente . 
recursos que vão aliviá-la nesse momento difícil. É a forma mais barata e 
prática de ajudarmo-nos mutuamente. solidariamente. Basta que todos o 
preencham e o entreguem em meu gabinete, quando terei o máximo prazer 
de encaminhá-lo à UNALE . 
• -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. Sras. e Srs. 
Deputados. Antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna, pela 
primeira vez em 1997, quero saudar os novos companheiros de Assembléia 
que agora assumiram seus mandatos: Adelmo Carneiro Leão. Ambrósio 
Pinto, Jaime Martins, Roberto Amaral e Wilson Pires. Todos por demais 
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conhecidos da população mineira pela sua grande experiência parlamentar e 
atuação no passado recente. A eles, a minha alegria de poder conviver, 
nestes dois anos que restam do nosso mandato, num trabalho produtivo, a 
favor do povo de Minas Gerais. 
Quero, também, manifestar a alegria de ter conosco o Secretário José 
Militão, que retoma a esta Casa. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para manifestar a 
minha alegria pessoal e, acredito, seja também desta Casa, quando 
assumem o Conselho de Curadores do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais a nossa colega, Deputada Elbe 
Brandão, e a servidora desta Casa, a historiadora Sílvia Barata de Paula 
Pinto. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais- IEPHA- é uma fundação integrante do Sistema Estadual de Cultura 
e foi instituído em 1971 . Sua missão primária é identificar, registrar e 
proteger o acervo de bens culturais do Estado de Minas Gerais. 
Com atuação em todo o Estado, notadamente em parceria com municípios, 
comunidades locais e empresas, busca fazer com que os mineiros tomem 
consciência da importância da preservação da memória cultural de nosso 
Estado. Um povo que não tem memória histórica, não tem competência para 
preparar o seu futuro. 
Por isso, é extremamente importante a atuação do nosso Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que, agora, está 
grandemente enriquecido. A Deputada Elbe Brandão tem marcado a sua 
presença na política de Minas e nesta Casa; tem atuado nos mais diversos 
setores, nos quais cabe uma missão. Vemos que esse setor sofre um 
impulso, um dinamismo, com sua simpatia, sua alegria e, mais que tudo, 
com sua eficiência e com seu trabalho profícuo. A inteligência de Elbe 
Brandão tem sido salutar para esta Casa e para Minas Gerais. 
Junto com ela, toma posse a servidora Sílvia Barata, que tem prestado um 
grande serviço a esta Casa e que acaba de ser designada a coordenadora 
dos livros editados por esta Casa: "Memória Política de Minas". As duas 
honrarão e dignificarão esta Assembléia Legislativa junto ao Conselho 
Curador do IEPHA e engrandecerão aquele Instituto para o bem de toda 
Minas Gerais. 
O IEPHA, além dessa missão precípua, de preservação do nosso patrimônio 
histórico e artístico, tem ampliado o seu relacionamento com esta Casa, 
porque, agora, influi em questões financeiras dos municípios. A nova lei de 
distribuição do ICMS, que votamos no ano passado, intitulada "Lei Robin 
Hood", premia os municípios que aplicam parte de seus recursos ou 
destinam parte de sua atenção à preservação do nosso patrimônio histórico. 
Por isso, cresce em importância o relacionamento desta Casa com o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que fica, hoje, 
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engrandecido com as presenças da servidora Sílvia Barata e da Deputada 
Elbe Brandão no seu Conselho de Curadores. Muijo obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão • - Sr. Presidente, Sr"s. Deputadas, 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, imprensa, primeiramente, 
gostaria de agradecer ao meu companheiro, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, essa surpresa, essa homenagem. Saiba que, se faço tudo isso hoje, 
nesta Casa, é porque estou tendo bons mestres e bons professores, e V. 
Exa., com certeza, está nessa lista. 
Gostaria, Sr. Presidente, de apresentar requerimento e coletar assinaturas 
dos companheiros desta Casa, lembrando, no momento, que, hoje, é o dia 
em que Darcy Ribeiro será enterrado no Rio de Janeiro. Venho requerer, na 
forma regimental, que seja encaminhada ao egrégio Conselho da 
Universidade Estadual de Montes Claros, sob a presidência do Magnífico 
Reitor Prof. José Geraldo de Freitas Dumont, solicitação para que 
encaminhe junto ao Conselho a indicação para denominar o "campus" da 
UNIMONTES de "Campus Universijário Darcy Ribeiro". 

Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros e ganhou o mundo, mas, antes, 
viveu o Brasil. E, como ninguém, conheceu e compreendeu as mazelas 
deste povo, que julgava ser o mais lindo do planeta. Educador, antropólogo, 
escritor, indigenista, politico, enfim, imortal. Faleceu no dia 17 de fevereiro 
deste ano. 
Homenagens pela sua obra e por sua vida espalharam-se pelos quatro 
cantos deste Pais. Emprestar seu nome ao "campus" da UNIMONTES é 
orgulho para a gente de sua terra, que ele. carinhosamente, chamava de 
"minha vila". 

Esta Casa precisa encampar essa idéia, para o justo reconhecimento do 
povo de Minas e de Montes Claros à memória de um brasileiro insubstituivel. 
Pedimos também, Sr. Presidente, que seja encaminhado ao Governador do 
Estado de Minas Gerais um pedido, para que ele se empenhe em incluir o 
Norte de M ,•s na Medida Provisória n° 1.532, de 16/1/97, que estabelece 
incentivos fi;,;:ais para o desenvolvimento regional, e dá outras providências. 
Neste momento, estou, junto com meu companheiro, Deputado Carlos 
Pimenta, solicitando ao Governo Federal esse empenho. Os Prefeijos eleitos 
do Norte de Minas também já encaminharam um abaixo-assinado ao 
Governador Eduardo Azeredo, bem como ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, através da Associação dos Municípios da Área Mineira da 
SUDENE - AMAMS -, do Prefeito Municipal de Montes Claros, nosso ex-
colega, Deputado Jairo Ataide, pedindo providências para a inclusão do 
Norte de Minas naquela medida provisória. Esse esforço conjunto dos 
Prefeitos do Norte de Minas demonstra uma preocupação com o 
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desenvolvimento daquela região, que é carente de recursos e sofre com as 
condições climáticas adversas ao desenvolvimento. Essa medida vem 
ajudar, de forma efetiva, a região, amenizando a situação caótica em que ela 
se encontra e favorecendo o desenvolvimento regional, melhorando, assim, 
suas condições de vida. Essa é uma bandeira para viabilizar o 
desenvolvimento econômico em diversas regiões, e proponho a esta Casa: 
vamos carregá-la juntos. Que todos os colegas, do Sul, do Centro, do 
Triângulo e de outras regiões de Minas Gerais, ajudem a área mineira da 
SUDENE, para que ela seja encampada nessa medida provisória. Obrigada. 
• - Sem revisão da oradora. 

2• PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 2• 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. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marco Rêgis - sua posição de 
Líder do PPS (Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às 
Comissões.); Paulo Piau - falecimento do Sr. José Tarcísio Caixeta, em 
Viçosa; e Alberto Pinto Coelho - falecimento do Sr. José Francisco do 
Nascimento (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que 

solicita seja destinada a 1• Parte da reunião ordinária deliberativa do dia 5 de 
março próximo, para homenagens relativas ao Dia Internacional da Mulher, a 
ser comemorado em 8 de março. A Presidência defere o requerimento, em 
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno, deixando 
para fixar a data oportunamente. 

Requerimento da Comissão de Agropecuária, em que solicita seja 
instalada uma comissão especial para estudar a questão das terras onde 
estão situadas as reservas indígenas do Estado de Minas Gerais. À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, nos termos da Deliberação 
da Mesa n• 761, de 1992. 

Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja constituída 
uma comissão especial destinada a obter todas as informações possíveis 
sobre patrimônio, estatuto social, estrutura organizacional, processo 
produtivo, regulamentos operacionais, índices de lucratividade, volume de 
investimentos da C ia .. Vale do Rio Doce, aplicação da parte de seu lucro 
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líqüido em benefício das regiõe~nde a empresa atua e, ainda, a obter e 
analisar os dados disponíveis na "Data Room" organizada pelo BNDES na 
sede da referida empresa. À Comissão de Administração Pública, nos termos 
da Deliberação da Mesa n• 761, de 1992. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 

passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente -Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 901/96, do 

Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a condução de animais 
domésticos nas rodovias estaduais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substrtutivo n• 1, que apresenta. 
A Comissão de Defesa Social opina pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n•s 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça, com as 
Emendas n•s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Defesa Social. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto 

de Lei n• 901/96, de nossa autoria, sem dúvida, é um projeto simples, e 
nossos projetos são todos simples. Entretanto, é um projeto murro importante 
no sentido de que é um projeto pela vida; é um projeto pela segurança 
daqueles que trafegam pelas estradas de nosso Estado. Quantos acidentes 
terríveis, hediondos, acontecem quando carros se chocam com animais nas 
pistas estaduais. Recentemente, ia a Ouro Branco, quando, após uma curva, 
1 ou 2 minutos depois do acidente, deparei com uma cena terrível, dolorosa: 
um carro Escort totalmente esbagaçado, com uma família dentro e dois 
cavalos na pista. Que loucura! É um absurdo permitir que animais fiquem na 
pista. O nosso propósito é que o dono de qualquer animal apanhado na pista 
seja multado num valor equivalente ao do animal, e que esse dinheiro seja 
destinado a instituições sociais ou à educação para o trãnsrto nas escolas . 
Para isso, conto com o apoio das senhoras e dos senhores. Agradeço-lhes 
de antemão, por saber que estão comigo, pelo princípio elementar de que 
todos nós fazemos parte de um ministério político, que traz bem-estar para a 
nossa população. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n• 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 1 e 2, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
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encontram. (· Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1• turno, o 
Projeto de Lei n• 901/96 na forma do Substitutivo n• 1, com as Emendas n•s 
1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em ZO turno, do Projeto de Lei n• 64/95, do Deputado Marcos 
Helênio, ex-Projeto de Lei n• 2.031/94, da ex-Deputada Maria Elvira, que 
toma obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema em 
barragens edificadas em cursos de água de domínio do Estado. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1• turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral. 
O Deputado Roberto Amaral• - Gostaria de encaminhar a votação 

contrariamente ao projeto, não pelo simples fato de ser contra a preservação 
dos peixes e da piracema - quando em determinada fase do ano os peixes 
sobem o rio para se reproduzirem -, mas como técnico nessa área. 

Hoje, a tecnologia já está bem avançada, e existem outros processos, 
como, por exemplo, a construção de estações de piscicultura, que permijem, 
perfeijamente, sejam mantidos o equilíbrio ecológico e a criação de peixes 
nos lagos. E mais: não é em todos os pontos barráveis que ocorre a 
piracema. Com essas considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e 
tendo conhecimento desse projeto desde a legislatura anterior, quero, por 
uma questão de justiça técnica, encaminhar contrariamente à matéria. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio• - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, estamos defendendo um projeto que foi da Deputada Maria 
Elvira, não em nosso nome, mas em nome dos ambientalistas que o 
solicijaram. Estabelecemos também, por meio de um projeto nosso, a 
construção de estações de piscicultura em hidrelétricas construídas a partir 
de agora. Entretanto, até que esse processo evolua, é necessária a 
aprovação deste projeto. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer 
por sua juridicidade e legalidade, e, nas comissões temáticas de meio 
ambiente da Casa, houve debates. Então, o Deputado Roberto Amaral 
chegou um pouquinho atrasado com a sua posição, a qual respeijamos, mas 
é matéria vencida. Portanto, entendemos que o projeto deve prosseguir. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, creio ser desnecessária a 

minha palavra para a aprovação desse projeto. Entretanto, faço questão de 
dá-la, pois temos um projeto sobre pesca que deu origem ao Código da 
Pesca e que, sem dúvida, trará para o Estado de Minas Gerais o Código 
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Estadual da Pesca, o primeiro no País, o que será um avanço mu~o grande 
para o nosso Estado. 

É um absurdo o que se comete com nossa ictiofauna. Enquanto não 
pudermos usar os meios e tecnologias mais apropriados, que se usem os 
meios rudimentares. O que não pode acontecer é este absurdo: a matança 
de peixes ali, na represa de "Três Marias", onde os peixes não podem subir 
mesmo, porque não conseguem. Com isso, esvaziam-se os nossos rios. 

Saibam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a pesca esportiva é uma das 
maiores fontes de divisas, porque a maior atração turística do planeta ainda 
é a pesca. Muitas pessoas gostam de pescar. Quantos empresários 
enfrentam SOOkm de estrada de terra para ir ao Mato Grosso pescar, 
naqueles campeonatos de pesca. Lá existe um d~ado muito expresivo, 
exibido em "out-door'', ilustrado com um formoso dourado e uma rede que 
diz: "Caiu na rede é crime." O único pais que permite a pesca com rede é o 
Brasil. 
E, o Estado de Minas Gerais precisa avançar nisso e precisa, sobretudo, 
corrigir uma injustiça contra o equilíbrio da natureza, contra o homem e, 
conseqüentemente, contra a comunidade. São as barragens que não 
perm~em que os peixes proliferem e que estão acabando com a nossa 
ictiofauna. Está de parabéns o nobre Deputado Marcos Helênio, porque o 
seu projeto é justo e muito importante. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 64/95 na forma do 
vencido em 1• turno. À Comissão de Redação. 

3" PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2" Parte, a Presidência 
passa à 3" Parte da reunião destinada ao Grande Expediente. 

Oradores lnscmos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, ocupo esta tribuna para manifestar minhas preocupações a 
respe~o da saúde financeira do Estado de Minas Gerais, sujeitado que está a 
restrições severas impostas pela política econômica do Governo Federal, 
fruto da própria ineficiência administrativa demonstrada, até o momento, 
pela equipe que compõe o Governo do Sr. Eduardo Azeredo, que se coloca, 
passivamente, como mera executora das decisões políticas tomadas pela 
esfera federal. 
Gostaria, Srs. Deputados, de apresentar alguns números comparativos de 
1995 e 1996, referentes a algumas rubricas importantes. Tomarei sempre por 
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base os 12 meses de 1995 e os 1 O primeiros meses de 1996, já que os 
dados sobre novembro e dezembro do ano passado ainda não estavam 
disponíveis e só estiveram a partir da entrega da mensagem do Governador. 
A média de arrecadação mensal de ICMS de 1995 ficou em 
R$381.000.000,00, enquanto que em 1996 esta média subiu para 
R$428.000.000,00. Houve um crescimento de 12,27% na arrecadação de 
ICMS em Minas. Na mesma medida cresceu a arrecadação liquida de 
impostos por parte do Estado. Portanto, a receita, em termos nominais, 
cresceu de 12% a 13% no ano de 1996. 

Passemos agora a outros números importantes: os de despesa com 
pessoal. Em 1995, Minas gastou, em média, R$385.500.000,00 por mês com 
pessoal. Já em 1996, essa despesa cresceu 7%. Assim, comparando-se o 
crescimento da arrecadação com o crescimento da folha de pagamento de 
pessoal, percebe-se claramente que a primeira teve crescimento acima da 
inflação, enquanto a segunda teve crescimento abaixo da inflação. 
Já podemos perceber, com esses primeiros dados, quem está custeando as 
reformas e os enxugamentos patrocinados pelo Governo do Sr. Eduardo 
Azeredo. Outra informação importante diz respeito às despesas com custeio. 
Em 1995, a média anual mensal ficou em R$312.000.000,00, caindo em 
1996 para R$263.000.000,00 por mês, uma queda de 15%, que somada à 
inflação do período acumula uma redução de 26,5%. 
Também a despesa com a dívida teve redução de 1995 para 1996. No 
entanto, permaneceu alta. De R$1.587.000.000,00 em 1995, caiu para 
R$1.011.000.000,00 em 1996. Mesmo às vezes servindo de mera questão 
contábil, os números direcionados a pagamento dos serviços da divida 
impressionam. Para 1997, o Governo de Minas conseguiu renegociar a 
divida. Mesmo assim, vai pagar 11% de seu total, o que representa 
aproximadamente R$70.000.000,00 ao mês. 
Em verdade, o que o Governo de Minas faz é tentar uma recomposição de 
forças para conseguir novos financiamentos. A principio, poderia parecer até 
uma ação lógica. Mas a pergunta que se faz é: às custas de que vêm essa 
renegociação e esses novos financiamentos? É aí que a porca torce o rabo. 
Vamos aos fatos. Comecemos por citar que a Lei Kandir vai trazer uma 
redução de 14,88% na arrecadação do Estado. Haveria um fundo para 
compensar tal perda, mas até agora a questão está totalmente nebulosa. 
Para tentar arrecadar um pouquinho mais, o Governo subiu taxas judiciais e 
de serviços. Quem paga é o povo mineiro. 
Neste momento, surge a batuta do Governo Federal e determina privatizar, 
privatizar, privatizar. No caso da dívida, BEMGE, GASMIG e CEASA entram 
na dança. Suas privatizações vêm para que o Governo salde 20% do 
contrato de renegociação da divida mobiliária, empréstimos junto à CEF e 
operações de antecipação de receita orçamentária. Se o montante 
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conseguido com as privatizações não for suficiente para saldar esses 20%, o 
Governo de Minas estará autorizado a alienar diversos bens. 
Do já dito, poderíamos tirar uma primeira síntese das ações do Sr. Eduardo 
Azeredo, que seria: reduzir direitos do funcionalismo, reduzir investimentos, 
pagar a dívida, privatizar e abrir mão dos bens do Estado. Tudo isso ocorre 
em Minas, mesmo tendo havido crescimento de arrecadação, mesmo não 
tendo havido substancial aumento de gastos com pessoal, mesmo tendo 
caído as despesas de custeio e mesmo tendo havido um crescimento entre 
3% e 4% na atividade econômica do País, índice igualmente previsto para 
1997. 

O Governo de Minas, Srs. Deputados, está se desfazendo de tudo. 
COMIG, GASMIG, CEASA, CREDIREAL, BEMGE, BDMG, CEMIG, enfim, 
todo o patrimônio público construído pelo povo de Minas Gerais está sendo 
dilapidado por um Governo inconseqüente, irresponsável e incompetente. O 
Sr. Eduardo Azeredo conseguiu uma proeza digna de um anti-Midas. Está 
transformando o antes poderoso Estado de Minas Gerais em um simples 
pau-mandado do Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Minas, com 
os contratos de renegociação da dívida e de empréstimos com a CEF e 
outros, vem a cada dia perdendo mais a sua autonomia de unidade 
federativa. Minas está se transformando em um apêndice de um 
País chamado Brasil. Tal atitude de submissão é inadmissível. 

Há hoje em nosso Estado uma aposta, quase suicida, na entrada de capital 
privado. Não que ele não seja necessário. Claro que é. Claro que queremos 
a Mercedes, claro que queremos novas unidades da Fia! e assim por diante. 
Mas às custas de quê? Às custas de regalias que custam muito caro para os 
cofres de Minas. Tão caro quanto as sonegações, quase sempre perdoadas e 
que lesam profundamente nosso Estado. 

O povo de Minas está hoje cabisbaixo. Paga a conta e não recebe nada 
em troca. Aquilo que há de bom, como a CEMIG, por exemplo, que presta 
um serviço de alta qualidade, está sendo entregue à iniciativa privada por 
meio de uma privatização disfarçada. Além disso, Srs. Deputados, há uma 
parcela da população de Minas que é duplamente sacrificada: o 
funcionalismo público. Vítima preferencial das políticas desastrosas do 
Governo Estadual, o funcionalismo está amargando um arrocho salarial 
jamais visto em Minas Gerais. Pior que isso, os servidores estão sendo 
sujeitados à uma violenta redução de seus direitos. A cobrança de mais 3,5% 
de contribuição previdenciária é um exemplo claro disso, bem como as 
alterações realizadas quanto às férias-prêmio. Fora o que vem por aí, como 
a tentativa de mexer nos qüinqüênios . 

É preciso dar um basta nessa política nefasta de tomar o funcionalismo 
público o bode expiatório de todas as mazelas que ocorrem no Estado de 
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Minas Gerais. É preciso dar valor a esses homens e mulheres que zelam 
pelos serviços prestados pelo nosso Estado ao cidadão. O Governo do Sr. 
Eduardo Azeredo ma~rata, de fonma dramática, aqueles que deveriam ser 
tratados com respeito e honestidade. 

Mas não param aí os devaneios e as ações desastrosas do Governo de 
Eduardo Azeredo. Como se não bastasse se desfazer de todo o patrimônio 
do Estado, o Governo também se livra da responsabilidade em relação às 
questões sociais. Exemplo maior disso é o completo descaso com a 
educação. Minas tenta sobreviver, no setor da educação, por meio de um 
"marketing" perverso, tendo como aliada uma falsa qualidade total. Mas o 
que na prática vem ocorrendo é o abandono do ensino através de uma 
pretensa municipalização, que na realidade não passa de uma 
"prefeiturização" do ensino fundamental. 

Enquanto a Lei de Diretrizes e Base (LDB) prevê a municipalização, o 
Estado de Minas Gerais, por meio de portarias e outros expedientes da 
Secretaria da Educação, utiliza-se de uma competência duvidosa e, sem 
qualquer discussão com o Legislativo, quer implantar na marra a 
municipalização. É preciso respeitar os Poderes e fazer com que a 
implantação de processos tão complexos seja feita de fonma gradual, sem 
trazer prejuízos para os municípios e deixando claras as responsabilidades 
da União, dos Estados e dos Municípios. Os municípios podem se 
responsabilizar pela parte física, mas o instrumental de trabalho e o pessoal 
devem estar a cargo do Estado. 

Para exemplificar, cito uma resolução da Secretaria da Educação que, de 
fonma impositiva, detenmina que as Diretoras eleitas democraticamente pela 
comunidade escolar percam seus direitos quando da municipalização da 
escola, ficando a indicação de sua substituta a cargo do município. Isso é a 
volta do coronelismo político na educação, com o chefe político local 
impondo nomes e colaborando, de fonma mesquinha, para garantir 
eleitoralmente aqueles que hoje estão no· poder. Tudo não passa de um 
absurdo completo. Um desrespeito à comunidade e um retrocesso. 
Outra questão de extrema importância é a detenminação da situação 
funcional dos servidores. Os municípios têm políticas administrativas 
diferenciadas entre si e mais ainda quando comparadas ao Estado. 
Pensemos na questão salarial. Há cidades em que o salário de um professor 
é menor que aquele pago pelo Estado. Como ficará esse professor da rede 
estadual cuja escola está sendo municipalizada? Terá seu salário rebaixado? 
Terá a oportunidade de continuar no Estado? O município é obrigado a 
absorvê-lo? O Estado é obrigado a mantê-lo, transferindo-o? E os recursos 
complementares a serem repassados pelo Estado aos municípios quando 
estes não tiverem capacidade de atender à demanda de alunos? Repito: o 
Estado deve manter suas responsabilidades em relação aos trabalhadores 
do ensino. 
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Temos ainda o 2• grau. Com as ,mudanças que vêm sendo fertas em nível 
federal, com conseqüências desastrosas em nível estadual, percebe-se uma 
tendência fortíssima a tomá-lo privado. Assim, desobrigando-se do ensino 
fundamental ao jogá-lo para o município e abrindo mão do ensino de 2• grau, 
tomando-o acentuadamente privado, o Governo de Minas deixa de cumprir 
sua função social no que diz respeito à educação e coloca em situação 
complicada os quase 260.000 trabalhadores da educação no Estado. 
Como vemos, senhores, haverá muito o que se fazer neste ano de 1997. 
Resta saber se vamos fazer pensando em Minas e no povo de Minas ou se 
continuaremos atuando à mercê de interesses particulares ou de grupos, 
cujos interesses não ultrapassam a esfera política, sempre na perspectiva 
eleitoral. E falando em perspectiva eleitoral, nada mais elertoreiro do que a 
forma como vem sendo imposto o Projeto Robin Hood. Um projeto sem 
discussão, que só mexe nos recursos dos municípios, enquanto o Estado 
continua com toda a sua quota de ICMS, sem abrir mão de um centavo. É 
muito fácil fazer gracinha com o dinheiro dos outros, no caso, os municípios 
de porte médio. Por que o Governo de Minas não retira um certo percentual 
da sua parte do ICMS e repassa para os municípios mais necessrtados? 
Ainda falando em perspectivas puramente eleitoreiras, segue a passo rápido 
a indicação dos administradores regionais, apontados por Deputados e 
lideranças políticas, visando atender as necessidades da base política de 
apoio ao Governo. Os jornais mostraram, claramente, nas últimas semanas, 
com declarações dos próprios administradores já indicados, que, apesar de 
técnicos, eles foram indicados e terão uma função política. Neste momento 
não sou eu quem está dizendo. São os próprios futuros administradores 
regionais. 
Para encerrar, gostaria de me reportar a um artigo publicado no jornal da 
Bancada do PT, o "Parlamento", em dezembro passado, que traz, de 
maneira clara, a síntese do que estamos e continuaremos enfrentando 
quanto às ações do Governo de Minas. Diz o artigo: "Eduardo Azeredo é o 
aluno pródigo da política econômica implementada pelo Governo Federal. 
Adiantou uma reforma administrativa de resultados duvidosos, impôs um 
programa de demissões voluntárias que- como o programa na área federal -
economizou migalhas, empurrando o servidor para a demissão com salários 
baixos e nenhum aumento. Promove a venda de empresas estatais de 
setores estratégicos para o desenvolvimento econômico de Minas, como a 
GASMIG - empresa de gás natural; a COMIG - empresa de mineração com 
papel-chave na regulação do uso das minas de nióbio; vendeu ações da 
CEMIG - empresa controladora do setor de energia. E encerra o ano 
privatizando o CEASA, a CASEMG e os Bancos estaduais. 
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A prioridade é pagar a dívida estadual, agravada pela política econômica 
federal. Para isso, pretende vender o Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE - sem considerar a importância do Banco e sua função social para 
as cidades mineiras. Antes da venda do Banco. o atual Governo pretende 
saneá-lo, transferindo para os contribuintes o pagamento dos prejuízos 
resultantes de administrações ineficientes e irresponsáveis. A reação do 
Governo a uma investigação profunda sobre empréstimos realizados em 94 
e não pagos, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - e 
com quebra de sigilo bancário dos envolvidos, deixa dúvidas sobre a quem 
interessa privatizar o BEMGE. A conta vai, mais uma vez, para o 
contribuinte. 
A aposta é de um ano bom, com dinheiro em caixa e uma plataforma para a 
reeleição apoiada na subserviência do Legislativo, na redistribuição do 
ICMS, na renegociação da dívida e muita confiança na memória curta dos 
contribuintes." 
Eu digo, para finalizar. que gostaria muito que essa análise exposta no jomal 
"Parlamento", da Bancada do PT, estivesse errada. Gostaria que neste ano o 
Legislativo fosse diferente. Que não se subjugasse ao Executivo. Gostaria 
que o Governo de Minas não se subjugasse ao Governo Federal. Gostaria 
que ações dos governantes e dos legisladores fossem para o bem da 
população de Minas e não para garantir suas reeleições. Mas, infelizmente, 
neste momento. não tenho como ser otimista. No entanto. estarei aqui, junto 
com a Bancada do PT, trabalhando para evitar que o povo de Minas 
continue sendo enganado e desrespeitado. Assim é a minha índole e a 
índole do partido que escolhi para ter minha vida política. Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
amanhã, dia 20, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 223• REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Clêuber Carneiro 
e Marcelo Gonçalves 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata: leitura; discurso do Deputado Raul Lima Neto; 
aprovação - Correspondência: Oficios e telegrama - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.085 e 1.086/97 - Requerimentos dos 
Deputados Ivo José (2), Miguel Martini (3), Anivaldo Coelho e Roberto 
Amaral e outros- Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley 
Ávila (2) e Bilac Pinto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Maria 
Olívia, Jorge Eduardo de Oliveira, Durval Ângelo, Anivaldo Coelho e lbrahim 
Jacob - 2• PARTE (ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho 
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Amaral e outros; 
deferimento - Requerimento do Deputado Anivaldo Coelho; encaminhamento 
à Comissão de Administração Pública - Requerimento do Deputado Miguel 
Martini; encaminhamento à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 
nos termos da Deliberação da Mesa no 761, de 1992 - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2) e Ivo 
José (2); aprovação - 2• Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação 
de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 697/96; votação 
do projeto salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n°s 4 a 7; 
aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 2; 
rejeição; votação da Emenda n° 3; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 175/95; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Clêuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo 

Gonçalves - Dílzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton 
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Ac::•nio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo 
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Nascimento- Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob 
- lvair Nogueira - Jaime Martins - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marco Régis - Marcos 
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel 
Martini- Olinto Godinho- Paulo Pettersen - Paulo Schettino- Raul Lima Neto 
- Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila 
- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Clêuber carneiro) -Às 14h15min, a lista de 

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

1° 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-la, o 
Deputado Raul Lima Neto. 

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu não 
poderia deixar de discutir essa ata, pelo fato de que os registros nela 
contidos são históricos das palavras, das ações dos Deputados nesta Casa. 
Acredito que está registrado na ata que faremos uma correção da abertura 
deste trabalho legislativo; este Deputado que lhes fala, Sr. Secretário, pediu 
que esta Casa, que os colegas fizessem um minuto de oração silente a Deus 
- preste atenção, que isto deve estar na ata - para a recuperação de nosso 
companheiro Jorge Hannas, que está hospitalizado. Um minuto de oração 
silente, não um minuto de silêncio - está registrado - para que oremos pela 
recuperação de nosso companheiro Jorge Hannas, que está hospitalizado. 
Isso é um costume de congressos de países cristãos, de casas 
parlamentares cristãs, como é nos Estados Unidos, porque lá já estive e 
conheço. 

De uma forma distorcida, pretendem enxovalhar, gozar um homem público 
que se compromete com a verdade, com a justiça e prima pelo bom nome. 
Sr. Presidente, mais vale o bom nome que as muitas riquezas, e ser 
estimado vale mais do que a prata e o ouro. É uma perseguição pessoal e 
insólita, mas descanso, por outro lado, na segurança da honestidade, do 
caráter, do compromisso com a coisa pública e da vocação política 
imarcescível, que considero tão honrada como a do sacerdócio. De coração, 
perdôo aqueles que tentam deturpar o nome de uma pessoa, mas, por outro 
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lado, lamento, porque a situação, além de injuriosa, além de caluniosa, além 
de perversa, pretende levar-nos à ignomínia, mas nos orgulhamos, apesar 
de tudo, porque acreditamos que há homens sérios, há políticos sérios, que, 
embora sofram com isso, corroboram para que o exercício da democracia, 
da política venha a ser mudado, de maneira a transformar o nosso Estado e 
o nosso País em um País abençoado, em um País feliz. Mas pedimos a 
Deus, sem dúvida, porque é a Ele que oramos, que a nossa imprensa, 
compromissada com a verdade e a justiça, balize-se, apenas, por elas. Muito 
obrigado. 

Sr. Presidente, é a minha interferência, e quero dizer que a leitura das atas 
é importante, porque estão registradas aí, e, mais do que registradas, estão 
assentadas, como história, as palavras dos Deputados desta Casa. Muito 
obrigado. 

o Sr. Presidente -Registrem-se as palavras do Deputado Raul Lima Neto. 
Entretanto, não há correção a ser feita na ata, já que o assunto foi inerente à 
reunião do dia 17/2197, cuja ata já está aprovada. Não havendo quem mais 
queira manifestar-se sobre a ata, dou-a por aprovada. 

Correspondência 
-A Deputada Maria Olívia, 5"-Secretária, nas funções de 1°-Secretário, lê 

a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do STF, comunicando decisão 
proferida por esse tribunal em sessão realizada em 5/2197. 

Do Sr. Francisco Ricardo Sales Costa, Juiz de Direito, informando a data 
da reunião constante nos autos da ação popular que Avelino Pereira 
Nogueira move contra a RURALMINAS. (- À Comissão Especial - Projeto 
Jaíba.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do STF, informando que esse 

tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n• 640· 
1/600, em que eram requeridos o Governador do Estado e esta Assembléia. 

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° 1.085/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança do 

Bairro Panorama, com sede no Município de Igarapé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Nova Esperança do Bairro Panorama, com sede no Município de Igarapé. 
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Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
lvair Nogueira 
Justificação: No âmago do ser humano existe a procura constante 

por uma vida melhor, objetivo nem sempre alcançado pela maioria das 
pessoas. Identificados com esses segmentos desafortunados, os 
componentes da Associação Comunitária Nova Esperança do Bairro 
Panorama desenvolvem importante trabalho de ajuda ao próximo. 

É alentador constatar a determinação com que põem em prática seus 
nobres ideais, sem objetivar lucro ou remuneração por parte daqueles a 
quem prestam serviço. Daí o respeito que merecem. 

Confiantes em sua capacidade para oferecer melhores condições de vida 
aos moradores do Bairro Panorama, eles, por meio da Associação em 
referência, promovem atividades culturais, sociais e beneficentes. 

Com este projeto, também desejamos prestar o nosso apoio ao valioso 
trabalho ali empreendido. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.086/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto Palestina e 

Camposaltinho, com sede no Município de Campos Altos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Alto Palestina e Camposa~inho, com sede no Município de Campos Altos. 
Art. z•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 1997. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Comunitária do Alto Palestina e Camposaltinho 

foi criada em 6/6/93, com o objetivo de prestar serviços à população carente 
dos Bairros Camposaltinho e Alto Palestina, da cidade de Campos Altos, 
visando a melhoria das condições de vida da comunidade local. 

Em três anos de existência, tem assistido à população, distribuindo 
remédios, agasalhos e cestas básicas, e estimulado o bom convívio entre os 
moradores, por meio de promoções sociais, desportivas e culturais, sem 
distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, condição social, convicção 
política ou religiosa. 

Em 1996, a entidade, por via de convênios com órgãos estaduais, 
conseguiu reformar e melhorar várias moradias de famílias de baixa renda. 

O reconhecimento da utilidade pública em nível estadual fortalecerá o 
trabalho por ela realizado, o qual vem trazendo melhorias substanciais na 
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condição de vida dos moradores, beneficiando, assim, o Município de 
Campos Altos. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ivo 
José (2), Miguel Martini (3), Anivaldo Coelho e Roberto Amaral e outros. 

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

Wanderley Ávila (2) e Bilac Pinto. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra. a Deputado Maria Olívia. 
A Deputada Maria Olívia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhoras e senhores, do interior de Minas, do Oeste, mineira, 
mulher, ocupo a s• Secretaria da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 
Por ser mulher esse feito toma-se mais importante. 

Somos apenas três, num universo de 77 pessoas. Orgulha-me o fato de 
ser uma delas, embora compreenda que centenas de outras poderiam estar 
no meu lugar, quem sabe com mais brilho e competência. Uma coisa porém 
eu digo com convicção, ninguém com mais garra, com mais vontade de 
servir, com mais desprendimento, com mais amor à coisa pública. 

Coloquei o meu nome à apreciação do povo que represento e fui aceita 
por ele. Coloquei-me novamente na disputa por um lugar na mesa diretora 
desta Casa e recebi o apoio irrestri1o de meus pares. Estou aqui, Sr. 
Presidente, imbuída do espíri1o de servir. Quero aprender com V. Exa. e com 
meus ilustres companheiros da Assembléia Legislativa. 

Coloco-me a serviço desta Casa e quero fazer da s• Secretaria uma 
tribuna de luta e de apoio à causa legislativa. Vim para o trabalho, com a 
disposição de um principiante, trazendo também em minha bagagem meus 
sonhos e minhas esperanças, para nortearem minhas ações. 

Agradeço de coração a confiança de todos os meus ilustres colegas, que 
em mim votaram, na certeza de retribuir com trabalho, com atenção, 
envidando o melhor dos meus esforços pra não decepcionar aqueles que em 
mim confiaram. Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, venho a esta tribuna para registrar minha satisfação, como 
Deputado do Sul de Minas, pela posse de dois representantes de nossa 
região como Secretários de Estado: o Deputado Federal Antônio Aureliano 
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na Secretaria de Transportes e Obras Públicas e o Deputado Federal Carlos 
Mosconi na Secretaria de Assuntos Municipais. Embora pertençamos a 
partidos diferentes, temos a certeza de que esses companheiros, rompendo 
possíveis barreiras partidárias, deixarão que prevaleça o desejo de união em 
prol de um maior desenvolvimento para Minas e receberão com satisfação 
as reivindicações para a região Sul. 

Podemos afirmar que nossa preocupação sempre pairou acima de 
barreiras partidárias. Quando estivemos em audiência com o Governador 
Eduardo Azeredo, reivindicamos a representação de parlamentares do Sul 
de Minas na composição do secretariado. Ao apresentarmos nosso pedido, 
não estávamos preocupados com nomes específicos nem com siglas 
partidárias. Fomos impulsionados pelo desejo de ver a região Sul com maior 
representatividade no Executivo mineiro. Essa vontade não é mera vaidade 
política. Ela se baseia em dados estatísticos que apontam o Sul de Minas 
como uma das regiões mais ricas de nosso Estado. O processo de 
industrialização e a modernização agrícola deram à região um ar de Primeiro 
Mundo. A duplicação da Fernão Dias projeta uma grande esperança em 
termos de infra-estnutura viária para promover um surto de crescimento. As 
estâncias hidrominerais e a região dos lagos detêm um imenso potencial 
turístico. Portanto, mais do que justo que parlamentares da região Sul 
integrem os primeiros escalões do Executivo. 

Não temos a pretensão de dizer que as indicações ocorreram devido ao 
nosso pedido, mas não podemos deixar de expressar nosso agradecimento 
ao Governador por ter se lembrado de trazer para sua equipe de trabalho 
políticos do Sul de Minas. Como um dos integrantes da bancada sul-mineira, 
gostaria de ressaltar nossa alegria e esperança por termos à frente da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas o Deputado Antônio Aureliano. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Ilustre Deputado 
Jorge Eduardo, aparteio V.Exa. para solidarizar-me com o pronunciamento 
que V.Exa. faz nesta tarde. Quero ressaltar que V.Exa. foi, de fato, um dos 
primeiros Deputados, nesta legislatura, a valorizar o nosso Sul de Minas, a 
ressaltar a importância política maior da região, que pela primeira vez 
consegue colocar cerca de dez Deputados nesta Casa Legislativa. a cobrar 
do Governador do Estado e a levantar a bandeira de que o Sul de Minas, por 
sua expressão política, deveria, também, integrar o Governo do Estado. 
Hoje, V.Exa. vem comemorar o grande feito do Sul de Minas, que, de uma 
vez só, vem ocupar duas secretarias importantes do Governo do Estado. 

Portanto, solidarizo-me com V.Exa. por sua postura, por suas idéias, por 
seu afinco na defesa do Sul de Minas e pelo discurso que profere hoje à 
tarde. Faço aparte ao seu pronunciamento também para cumprimentar o 
Governo do Estado e os dois novos Secretários sul-mineiros, Deputados 
Carlos Mosconi e Antônio Aureliano. Muito obrigado a V.Exa. 
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O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Agradeço ao Sr. Deputado 

pelo aparte. 
Continuando, diríamos que o Dr. Aureliano, natural de Três Pontas, 

possui um grande norte em sua vida: seu pai, Aureliano Chaves, um político 
hábil e competente. Assim, desde cedo, acompanhando a caminhada política 
de seu pai, vem percorrendo os caminhos que cortam a região Sul e 
interligam Minas. Que esse conhecimento acumulado proporcione ao 
Secretário Antônio Aureliano a experiência necessária para continuar criando 
a infra-estrutura de Minas. Que o Secretário olhe com atenção especial para 
as estradas da região Sul, que estão em condições precárias, e também para 
as obras da Fernão Dias - uma importante via de progresso e 
desenvolvimento para a região e o Estado em geral. 

Também reforçamos nossa convicção em tomo da força de trabalho do 
Secretário de Assuntos Municipais, Carlos Mosconi. Mineiro de Andradas, 
companheiro da área médica e parlamentar, Mosconi, com sua sensibilidade 
política, certamente vai lutar para diminuir as disparidades econômicas e 
sociais nos 853 municípios mineiros. E que os ares de sua terra, Andradas, 
cidade com belos vinhedos e solo fértil, o inspire a olhar com atenção 
redobrada para outros recantos de belezas naturais do Sul de Minas, 
procurando atrair um fluxo turístico e, conseqüentemente, mais divisas para 
a região. E que também seja reforçada a luta para trazer novas indústrias 
para a região, com o objetivo de incrementar seu processo de 
desenvolvimento conciliando-o com as exigências sociais. 

Desejamos aos dois Secretários sucesso na gestão à frente das 
secretarias. Que suas decisões possam promover um fluxo de 
desenvolvimento para a região Sul, dentro de suas reais potencialidades e 
necessidades, e para toda nossa Minas Gerais. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, em abril do ano passado apresentamos, para discussão nesta 
Casa. cinco projetos na área da segurança pública. No nosso entender, 
esses projetos, se aprovados por este Poder, iriam resolver esse grave 
problema em Minas Gerais. 

Dentre os projetos, destaco três que aqui mereceriam um enfoque maior. 
Dois deles ligados à questão do sistema prisional. O primeiro estabelece em 
Minas Gerais o sistema prisional fechado, que, de certa forma, coloca em 
prática a lei de execuções penais. Essa lei determina que ao preso deve ser 
dado um tratamento digno, como ser humano que é, e que a prisão deve ser 
vista como uma punição, mas, antes de tudo, deve prevalecer o seu aspecto 
de regeneração. O que constatamos hoje, nos 12 mil presos em Minas 
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Gerais e nos 130.000 mil presos espalhados por prisões e delegacias por 
todo este Brasil, é que isso não acontece. Temos um grande excedente de 
presos relativamente às vagas oferecidas pelo Estado: uma média de 2,15 
presos por vaga. Vemos, nas prisões, que os presos se amontoam como se 
fossem bichos, como se a sociedade os tratasse de forma vingativa, não 
procurando que eles se integrem na sociedade como cidadãos e cidadãs. 

Nessa população carcerária, em nível de Brasil, infelizmente, o que 
encontramos é uma punição maior para os mais pobres, porque 95% desse 
contingente de quase 130 mil presos são das classes mais desfavorecidas. 
Não é à toa que se diz que no Brasil a prisão foi feita para os três "pês": 
pobre, preto e prostituta. Na realidade, vemos que há tratamento 
diferenciado. Os ricos que cometem delitos, que são das classes mais 
privilegiadas, recebem na prisão um tratamento diferenciado. E, além disso, 
hoje a estatística mostra que 85% dos presos não têm condições de contratar 
um advogado, dependem da advocacia gratuita do Estado, que, sempre, não 
acaba chegando ou, quando chega, não é da forma suficiente e competente 
conforme mereceria o preso. 

O nosso projeto força, de alguma forma, que a Lei de Execuções Penais, 
que estabelece um preso para cada 6m2 de cela, seja cumprida em Minas. 
Ela determina, também, que os presos já sentenciados sejam destinados aos 
presídios próprios, e não amontoados em delegacias, conforme acontece 
hoje. 

Queremos mais ainda, ao comunicar que, na próxima semana, esses 
projetos estarão tramitando em Plenário, já tendo sido aprovados em todas 
as Comissões da Casa, que eles tenham, antes de tudo, a aceitação e 
aprovação deste Poder para que possamos dar um tratamento mais digno e 
humano aos nossos irmãos presos. 

o segundo projeto estabelece a questão do subsídio fiscal para 
empresas, pessoas jurídicas que contratarem presos ou egressos em seus 
quadros de funcionários. Um dos grandes problemas do ex-preso é como se 
integrar na sociedade. Como ser humano e, antes de tudo, como 
trabalhador, poderia muito bem ter um novo rumo na sua vida e, de certa 
forma, contribuir no seu processo de regeneração. 

Apesar de a Lei de Execuções Penais estabelecer um benefício de 
remissão de pena, de que por cada três dias trabalhados ao preso é 
concedido um dia de redução de sua pena, em Minas Gerais somente 17% 
dos presos encontram ocupação e, muitas vezes, uma ocupação 
desvalorizada, pela qual não recebem remuneração, que lhe serve somente 
como remissão de pena. 

Entendemos que o trabalho pode ser um processo forte de integração do 
preso. Então, o nosso segundo projeto, apresentado em abril do ano 
passado, visa conceder essa isenção fiscal de ICMS e de IPVA, na parte 
destinada ao Estado, à empresa que contratar presos. Ela receberia o 
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certificado de isenções que poderia ser abatido em um ano no seu imposto a 
ser recolhido. 

Deixamos ao Governador do Estado um prazo de 90 dias para 
regulamentar esse dispositivo. Hoje se concede, neste Estado de Minas 
Gerais, isenções para tantas empresas, muitas vezes até desnecessárias, 
facilitando e favorecendo até o processo de sonegação fiscal. Vimos, 
recentemente, nesta mesma Casa, a discussão sobre a Paraibuna Metais, 
que teve isenção de R$88.000.000,00. Assistimos também ao próprio 
processo de isenção para a instalação da Mercedes neste Estado. Nada mais 
correto que se permitisse aos 12 mil presos mineiros ter acesso facilitado ao 
trabalho e se criassem condições para incentivar que empresas lhes dessem 
empregos. 

Os dados também mostram que, no Censo Penitenciário de 1994, 99% 
dos presos tinham um vínculo empregatício antes da prisão. Somente 1% 
não tinha ocupação. Assim, vemos que em nossas cadeias e em nossas 
penitenciárias há, sim, trabalhadores. Se nós, de alguma forma, 
incentivarmos para que se evite o preconceito, poderíamos estar 
contribuindo com esse processo de recuperação do preso. 

Aproveitamos para lembrar que a Campanha da Fraternidade de 1997 
tem como tema "A Fraternidade e os Encarcerados" e o lema "Cristo liberta 
de todas as prisões", tratando exatamente desse grave problema. Acho que 
não há nada mais justo e correto do que esse tema tão importante estar 
sendo discutido pela sociedade brasileira. 

Acredito que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, através desses 
projetos e de outros que possam se traduzir em ações públicas, estará 
contribuindo com esse debate de alguma forma, colocando em prática o 
grande ideal da Campanha da Fraternidade deste ano, promovida pela 
CNBB com o intuito de se dar um tratamento mais digno ao preso, àque;e 
que cometeu qualquer tipo de infração e que tem o direito de ser reintegrado 
na sociedade, de ser tratado como gente e, antes de tudo, como filho de 
Deus. Essa deve ser uma preocupação do Poder Legislativo. Concedo um 
aparte ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de parabenizar o 
nobre Deputado Durval Ângelo por somar conosco e com tantos outros 
parlamentares desta Casa, nesta luta por uma causa tão justa e grave, que é 
a do nosso sistema penitenciário brasileiro. Esse tema envolve uma série de 
outras questões como o Judiciário, etc. Quero dizer a V. Exa. que fico feliz e, 
com certeza, estaremos juntos e envolveremos toda esta Assembléia, que é 
sensível às causas sociais mais graves. 

Ontem, fizemos três requerimentos. Em dois deles, convidamos S. Ema, 
o Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, e Dom Serafim Fernandes de Araújo, 



92 
para virem à Casa debater conosco. Com isso esperamos não só despertar 
todos nós, parlamentares, mas também a sociedade. Sabemos que não 
resolveremos esse problema sem o envolvimento e a mobilização da 
sociedade. No outro requerimento, solicitamos a criação de comissão 
especial para investigar, discutir, levantar e, depois, apresentanmos proposta, 
ao final dos trabalhos, para que possamos resolver ou, pelo menos, 
amenizar essa situação. 

Parabenizo V. Exa., porque estou sentindo que estamos em sintonia, 
nesse mesmo ideal de entender o que Jesus Cristo quis dizer, quando disse 
um dia: "Estive preso e viestes me ver''. Temos de saber que aquele que 
está encarcerado por ter caído na delinqüência por desgraça ou por ter 
cometido algum delito, é alguém que deve ser recuperado. No entanto, o 
sistema penitenciário brasileiro não tem conseguido recuperar esses presos. 
Parabéns, mais uma vez, a V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte do nobre colega 
Deputado Miguel Martini, porque acho que V. Exa. coloca o problema no 
marco correto. Esse problema não deve ser preocupação de apenas um 
Deputado, mas sim de toda a Casa. Conhecedor das preocupações de V. 
Exa. e sabedor de suas ligações com a própria questão da doutrina social da 
Igreja, acho importante esse apoio. Creio que outras sugestões, além destas 
que apresentamos do sistema prisional fechado e da isenção fiscal para 
contratação de presos egressos, podem se somar a essas, à medida que 
esta Casa acompanhe o debate atual e, mais que isso, esteja atenta aos 
problemas apresentados por parcela significativa da sociedade. 

Concedo um aparte ao nobre Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Durval Ângelo, 

ainda há pouco, comentava com um colega sobre a importância dos projetos 
de V. Exa. que estão tramitando nas comissões e que serão votados neste 
Plenário. Dizia, também, como, do coração de um político vocacionado 
brotam projetos que são anseios da população. Vimos, agora, pela televisão, 
pela imprensa, o caos em que está o sistema penitenciário no Brasil; o 
inferno que é uma cela, onde cabem 12 pessoas, com 30 ou mais presos, 
alguns chamados de "presos morcegos", porque donmem agarrados às 
grades, pois não conseguem espaço físico para, sequer, deitar. V. Exa. citou, 
com muita propriedade, o lema da Campanha da Fraternidade, "Cristo 
Liberta de Todas as Cadeias". É um versículo bíblico em que ele disse, 
sendo Deus: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres". 
Concluo, dizendo que os judeus disseram: - "Mas libertar-nos de quê, se nós 
somos livres?" E nem sabiam que eram escravos do pecado. 

O nosso País precisa pedir a nossa libertação, que não estamos 
enxergando isso ou, se enxergamos, fazemos de conta que não, porque é, 
realmente, pecado terrivel que estamos cometendo. É pecado nacional, 
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social, condenarmos pessoas ,!O inferno, porque o nosso sistema 
penitenciário está totalmente falido. O seu projeto vem, sem dúvida, 
colaborar para que possamos, se não solucionar imediatamente, ao menos 
amenizar e procurar uma solução. Com homens com a vocação política 
demonstrada por V. Exa. nesta Casa, apesar de sermos de · partidos 
diferentes, solucionaremos, em breve, se Deus quiser, com Cristo, os 
problemas do sistema carcerário do nosso País. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte do nobre colega, 
Deputado Raul Lima Neto, registrando o compromisso e a consciência 
evangélica de V. Exa. Em virtude da causa que V. Exa. também abraça, ou 
seja, a dos mais excluídos dessa sociedade, além do compromisso que V. 
Exa. tem com a mensagem fundamental do Evangelho, eu não poderia 
esperar outra posição e agradeço o apoio ao projeto. 

Concedo um aparte ao nobre colega, o nosso bravo e combatente 
Deputado João Batista de Oliveira. 

o Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Caro Deputado 
Durval Ângelo, gostaria de cumprimentá-lo, lembrando a coragem com que a 
CNBB assumiu essa campanha. Nós, militantes do Movimento dos Direitos 
Humanos, somos acusados de defender bandidos, quando, na verdade, 
defendemos a pessoa humana, defendemos o direito a julgamento justo. 

Portanto, ao cumprimentá-lo, gostaria de dizer que tenho esperanças de 
que projetos dessa natureza, que campanhas dessa natureza possam abrir 
portas, a fim de que haja amplo debate com toda a sociedade, para que haja 
mudanças no Código Penal. Hoje, as cadeias funcionam como pós-
graduação para o crime, porque, muitas vezes, a violência institucional que 
um preso sofre dentro da prisão é maior do que aquela praticada por ele. 

Assim sendo, Deputado Durval Ângelo, gostaria de cumprimentá-lo e 
m; 'ifestar o nosso interesse em participar ao máximo, além de ter muita fé 
e esperança de que seja aberto debate com a sociedade, a fim de que essa 
hipocrisia seja vanrida, que os presos sejam tratados como seres humanos e 
que o Estado se qualifique para lidar com seres humanos nas penitenciárias. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Eu pediria um pouquinho de 
paciência ao Sr. Presidente, pois também quero participar do debate . 
Acredito que o sistema carcerário do País não pode ser encarado de forma 
homogênea. Cada Estado tem a obrigação e o dever de procurar seu próprio 
modelo. 

Deputado Durval Ângelo, quero relatar um fato acontecido em Belo 
Horizonte, há 15 dias. Um pai de família, bancário, que trabalhava em uma 
região próxima ao Bairro da Pampulha, estava, à noite, no salão paroquial e 
deixou seu carro estacionado na entrada. Enquanto discutia as reformas 
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acontecidas na Igreja, como as vanas pastorais da Igreja Católica, dois 
indivíduos bateram à porta e perguntaram de quem era aquele carro. Ele, 
bastante preocupado, respondeu que era o dono do carro. No entanto, sem 
quê nem porquê, um dos indivíduos sacou um revólver e deu um tiro no 
coração daquele senhor, conhecido nosso. Posteriormente, descobriu-se que 
os assassinos eram presidiários, fugitivos de uma cadeia situada perto de 
Belo Horizonte. 

Isso mostra claramente a situação em que estamos. A Igreja tem que se 
preocupar, sim. A Pastoral carcerária precisa ver o que está acontecendo. 
Temos que nos sensibilizar. E nós, mais ainda, temos que trazer à tona essa 
discussão. Minha opinião é que as discussões devem ser sobre fatos reais, 
não em cima do que é possível fazer, não em cima de fantasias. A 
sociedade mineira está desprotegida. Toda vez que presidiários fogem da 
cadeia, a sociedade fica alarmada. São indivíduos perigosos, que nos dão 
medo. Temos a obrigação de ver isso. Sou católico praticante, mas creio que 
precisamos encarar esse problema do modelo carcerário de Minas com 
muito mais seriedade, com mais sensibilidade. 

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte do nobre colega. 
Evidente que a cadeia, da forma como está estruturada, brutaliza mais o 
indivíduo. Como a própria lei de execução penal coloca, é importante que a 
cadeia não seja essa escola do crime, mas um espaço de recuperação do 
indivíduo. Em hipótese nenhuma defende-se a impunidade. Quem cometeu 
um delito ou uma infração contra a sociedade tem de ser punido, e não 
vingado, senão a sociedade acaba agindo como quem fez a infração. Antes 
de tudo, o que deve nortear as nossas ações é o sentimento de perdão. 

Com relação aos outros projetos que apresentamos na área de segurança 
pública, em função do adiantado do tempo, prometo que, na próxima 
semana, vou comentá-los. Eles já estão em processo de vir ao Plenário e 
complementam, de alguma forma, esses dois projetos que tratam do sistema 
prisional em Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço os apartes, a atenção 
e, mais do que isso, a generosidade do Presidente, que permitiu que 
ultrapasássemos um pouco o tempo. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho. 
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores da imprensa e público que nos assiste nesta tarde, 
recebemos, hoje pela manhã, um comunicado do Presidente da Câmara 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, dizendo que, no próximo dia 3 de março, 
mais de 1 DO famílias serão despejadas do conjunto da COHAB. Como ainda 
não foram designados os Presidentes das comissões, já encaminhei a V. 
Exa. um requerimento solicitando a presença do Presidente da COHAB, Dr. 
José Roberto Vasconcelos Novaes, para prestar esclarecimentos acerca 
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desses mandados de despejo a serem cumpridos no dia 3 de março. 
Gostaria que fosse dada prioridade ao referido requerimento, já que as 
comissões ainda não estão designadas e o prazo é de apenas uma semana. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob. 
O Deputado lbrahim Jacob - Lê requerimento em que solicita sejam 

encaminhados oficios ao Governador do Estado e ao Presidente da 
RURALMINAS com vistas a que se respeitem os créditos precatórios a ex-
servidores da empresa que constavam na previsão orçamentária de 1995 e 
1996, cuja justificação é a que se segue: "O§ 1• do art. 163 da Constituição 
Estadual é claro ao declarar a obrigatoriedade da "inclusão, no orçamento 
das entidades de direito público, da verba necessária ao pagamento de seus 
débitos constantes em precatórios judiciários, apresentados até primeiro de 
julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento 
até o final do exercício seguinte". 

Ocorre que existem mais de 60 créditos contra a RURALMINAS, 
previstos em 1994 para estarem incluídos no orçamento de 1995 e, em 
1995, para inclusão no orçamento de 1996, até hoje pendentes de 
realização, esgotando-se todos os meios jurídicos para sua concretização. 
Fica a administração pública estadual sujeita à pena de apropriação indébita 
quando permite esse calote em relação àqueles que obtiveram ganho de 
causa na justiça, mas não puderam ver seus créditos satisfeitos. 

Em março de 1996, o Presidente da RURALMINAS participou da reunião 
conjunta das Comissões de Justiça e Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, na qual se discutia o Projeto de Lei n• 639/96, do Governo do 
Estado, que dispõe sobre autorização para a alienação de bens imóveis da 
empresa. Nessa ocasião, prometeu que, se aprovada a alienação, os 
precatórios seriam satisfeitos. 

Esta Assembléia aprovou as alienações, por sinal em período pré-
eleitoral, mas tudo levou a crer que elas atenderam apenas às necessidades 
políticas do Governo do Estado. Quanto aos créditos, continuam até hoje 
pendentes, nada foi feito. 

Sensível à situação de tantos mineiros que se sentem atingidos em sua 
cidadania, estou certo da justiça da presente proposição e de sua aprovação 
por meus pares." 

23 PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - Não havendo outros 

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

Quesfãõ de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a Secretária, Deputada 

Maria Olívia, fez a leitura de uma resolução enviada pelo Presidente do STF, 
na qual ele declara ter acatado a argüição de inconstitucionalidade do inciso 
VIII do art. 196 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a seleção 
competitiva interna para o exercício de cargo comissionado de Diretor e 
Vice-Diretor das escolas públicas. 

A questão de ordem que formulo à Mesa é a seguinte: diante disso, como 
fica o processo que o Estado já vivenciou? Já tivemos três processos de 
competição seletiva interna e, recentemente, tivemos o último deles. Como 
ficará o caso dos funcionários que, inclusive, já tomaram posse este ano? O 
Estado modificará esse critério? Eles perdem o cargo ou vão ser mantidos 
nele? Só será modificado o sistema que já tinha regulamentado esse artigo 
e, aí, logicamente, a regulamentação perde a validade? E, daqui para a 
frente, como ficará? Só valerá para as próximas competições? Quem já está 
no cargo não terá que deixá-lo para o Governador voltar a nomear? Como 
ficará tudo isso? 

Essa é a questão de ordem que formulo à Mesa e, se possível, hoje, ou, 
posteriormente, espero uma resposta, para que tenhamos tranqüilidade para 
explicar a, pelo menos, 6 mil Diretores de escolas essa modificação que o 
STF fez em nossa Constituição. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente - A Presidência registra a questão de ordem do 
Deputado Gilmar Machado e dará resposta posteriormente, depois de 
consulta adequada. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Wanderley Ávila (2) - falecimento 
dos Srs. Amador Rodrigues Costa, em Pirapora, e Luís Serrano Torres, em 
Buritizeiro (Ciente. Oficie-se.); e pelo Deputado Bilac Pinto, Líder do PFL -
indicação dos Deputados Djalma Diniz e Jorge Hannas para Vice-Líderes 
(Ciente. Oficie-se. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Roberto Amaral e outros solicitam, na 

forma regimental, a realização de uma reunião especial em homenagem à 
memória do Senador Darcy Ribeiro, recentemente falecido. A Presidência 
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XXI do art. 244 do 
Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data. 

O Deputado Anivaldo Coelho requer, em virtude da exigüidade do tempo e 
da não-constituição de comissões, a presença do Sr. Presidente da COHAB, 
Dr. José Roberto Vasconcelos Novaes, para prestar esclarecimentos acerca 
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dos mandados de despejo que acontecerão, a partir do dia 3/3/97, no 
conjunto da COHAB, no Município de Conselheiro Lafaiete. Ciente. À 
Comissão de Administração Pública. 

O Deputado Miguel Martini solicita, nos termos regimentais, seja 
constituída Comissão Especial para avaliar a situação do sistema 
penitenciário no Estado de Minas Gerais. Ciente. À Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, nos termos da Deliberação da Mesa n• 761, de 
1992. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Miguel Martini solicita, nos termos 

regimentais, seja formalizado convite a S. Ema. o Cardeal Dom Lucas 
Moreira Neves para que compareça a esta Casa Legislativa, para se 
pronunciar a respeito da Campanha da Fraternidade de 1997 - A 
Fraternidade e os Encarcerados-, procedendo-se a uma reflexão sobre essa 
iniciativa da Igreja Católica, em face das expectativas da CNBB. A 
campanha, cujo tema "Cristo liberta de todas as prisões", faz-nos, 
novamente, voltar a atenção para essa iniciativa da Igreja Católica, 
chamando-nos à cumplicidade na busca da justiça social. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

O Deputado Miguel Martini requer, nos termos regimentais, seja 
formalizado convite ao Revmo. Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, para que compareça a esta Casa, para se pronunciar 
sobre a Campanha da Fraternidade de 1997 - A Fraternidade e os 
Encarcerados -, avaliando sua repercussão na Arquidiocese de Belo 
Horizonte e no Estado de Minas Gerais. A campanha, cujo tema "Cristo 
liberta de todas as prisões", faz-nos, novamente, voltar a atenção para 2ssa 
iniciativa da Igreja Católica, chamando-nos à cumplicidade na busca da 
justiça social. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se . 

O Deputado Ivo José requer, nos termos regimentais, sejam solicitadas à 
Embaixada do Governo Japonês no Brasil as informações que se seguem: o 
Governo japonês, enquanto membro do Consórcio NIPO, detentor de 49% 
das ações da CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira S.A., tem conhecimento 
das demissões em massa promovidas por essa empresa no Brasil? O 
Governo japonês concorda com essas demissões e com os argumentos 
usados pela direção da empresa para promovê-las? O Governo japonês é 
signatário da Convenção 157 da OIT, que assegura o direito ao emprego? 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como estão. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
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o Deputado Ivo José requer, nos tennos regimentais, seja fonnulado 

convite ao Exmo. Sr. Chihiro Tsukada, Embaixador japonês no Brasil, para 
que venha a Minas Gerais conhecer a dura realidade vivida pelos 
trabalhadores da CENIBRA Florestal. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam pennaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 

passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, nossa questão de ordem tem 

o objetivo de dar ciência à Mesa de que protocolamos, agora, o seguinte 
requerimento, que passo a ler: "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais: O Deputado que este subscreve 
requer a V. Exa., na fonna regimental, a inclusão, em ordem do dia, do 
Projeto de Resolução n• 230/95". 

Esse projeto ê de nossa autoria e modifica as nonnas de aposentadoria 
dos Deputados desta Casa. Foi o primeiro projeto que apresentamos no 
início de 1995. Em novembro do mesmo ano, ele já se encontrava em 
condições de ser apreciado pelo Plenário. Durante o mandato da Mesa 
anterior, apresentamos vários requerimentos e questões de ordem para que 
o projeto fosse incluído em pauta. Numa atitude autoritária, não correta e 
anti-regimental, até hoje, a Presidência da Casa não o incluiu em ordem do 
dia. 

Achamos que o mínimo que um Deputado deve ter aqui é o respeito da 
Mesa Diretora: um projeto de sua autoria tem que vir a Plenário e ser 
discutido. Acho que não existe matéria, em hipótese alguma, que seja 
inconveniente. Mais ainda: acho que todos os Deputados desta Casa têm o 
direito de se manifestar sobre qualquer proposição que se apresentar neste 
Plenário. Se há uma agilidade tão grande, como ocorreu no final do ano 
passado, com os projetos do Poder Executivo, o mesmo tratamento deveria 
existir para com os projetos do Poder Legislativo. Mais ainda, o próprio I PC, 
que é o Instituto de Previdência dos Senadores e Deputados Federais, já 
modificou suas nonnas e já estabeleceu algumas mais rígidas, tendo 
estabelecido até o fim desse privilégio que é a aposentadoria dos Deputados. 
Então, por que não realizannos esse debate, também, em Minas Gerais? 

Como Vereador em Contagem, tivemos melhor sorte nessa questão. Foi 
de nossa autoria um projeto que revogou a .lei de aposentadoria dos 
membros do Legislativo daquela cidade, os quais se aposentavam com 
quatro anos de mandato. Acho que não existe nada mais correto do que 
trazer esse debate para a Assembléia Legislativa, uma vez que essa é uma 
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questão que já discutimos quando Vereador, no Municipio de Contagem. 
Tenho certeza de que este requerimento não terá o destino dos anteriores. 
Tenho, também, a certeza de que esta questão de ordem não terá o mesmo 
destino das anteriores. Acredito que a Mesa Diretora colocará o nosso 
Projeto de Resolução no 230/95 em ordem do dia. Deverá, pelo menos, 
discutir conosco a respe~o dos projetos, porque tivemos uma outra garantia: 
nos dias 1° e 2 de abril, quando acontecerá um seminário sobre a 
Previdência, essa questão do IPLEMG, também, seria discutida. Então, 
esperamos que, no seminário, esteja em pauta essa questão. Infelizmente, 
as informações que nos chegam não são nesse sentido, e o acordo que 
fizemos com o então candidato a Presidente da Mesa, Romeu Queiroz, não 
era esse. Assim sendo, espero que o projeto seja, realmente, apreciado 
neste Plenário, discutido e aperfeiçoado, mas nunca engavetado, porque 
seria um desrespeito, e não vamos permitir isso. Queremos que todas as 
matérias que tramitam nesta Casa tenham um tratamento técnico, 
regimental, e, não, um tratamento diferenciado. Espero que isso não 
aconteça mais. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Clêuber Carneiro) -A Presidência recebe a 
questão de ordem do Deputado Durval Ângelo, registra as suas palavras e 
solic~a ao ilustre Deputado o encaminhamento de seu requerimento à Mesa, 
a fim de que as providências regimentais sejam tomadas. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1 o tu mo, do Projeto de Lei n° 697/96, de 

Comissão Especial, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos 
órgãos públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do Estado. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresentou. A Comissão de Administração 
Pública opinou pela sua aprovação com a Emenda n° 4, que apresentou, e 
pela rejeição das Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s 3, da Comissão de Justiça; 4, da Comissão de 
Administração Pública; e 5 e 6, que apresentou; e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação 
da Emenda n° 7. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 4 a 7, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, que 
recebeu das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira pareceres pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
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pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n• 2, da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira pareceres pela rejeição. 
Os Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n• 3, da Comissão de Justiça, que 
recebeu da Comissão de Administração Pública parecer pela rejeição e, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1• turno, o Projeto de Lei n• 697/96, 
com as Emendas n•s 3 a 7. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em ZO turno, do Projeto de Lei n• 175/95, do Deputado Marcos 
Helênio, ex-Projeto de Lei n• 2.068/94, do ex-Deputado Baldonedo 
Napoleão, que isenta do pagamento de emolumentos as entidades 
beneficentes de assistência social, nos casos que menciona, e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto na fonna do vencido em 1• turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovad·~. em 2• turno, o Projeto de Lei n• 175/95 
na fonna do vencido em 1• turno. i-. Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e não havendo 

oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, 
dia 21, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATA 

ATA DA 88° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência do Deputado Geraldo Rezende 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): 1• Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei n•s 1.087 e 1.088/97 - Comunicações: Comunicação do Deputado 
Wilson Pires - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Marco Régis - 2° 
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar 

Silva - Antônio Roberto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lbrahim 
Jacob - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Marco 
Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1° Fase 

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

anterior, que é aprovada sem restrições . 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 
1" Fase do Pequeno Expediente . 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N"1.087/97 
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Declara de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão de 
Athayde- CENAF -, 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 Nacional de 

Formação Tristão de Athayde - CENAF -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Miguel Martini 
Justificação: Em homenagem ao ilustre brasileiro Alceu Amoroso Lima, 

fundou-se o Centro Nacional de Formação Tristão de Athayde- CENAF. 
Escritor insigne, o homenageado usou o pseudônimo Tristão de Athayde. 

Nasceu no Rio de Janeiro e ali formou-se pela Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais, em 1913. Grandes realizações o distinguiram. Entre elas 
podemos citar o pronunciamento de cursos e conferências e a publicação de 
obras extensas, em que alia o seu estilo claro e direto a uma sempre 
presente profundidade de análise. Foi critico, educador e pensador. Sua obra 
ensaistica e seu trabalho de crítica literária são exemplos importantes do que 
melhor se escreveu, no gênero, no País. Em 1969, recebeu o Prêmio Marie 
Moors Cabo! da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. 

A entidade em questão preserva e divulga o patrimônio intelectual, a 
herança do pensador e humanista Alceu Amoroso Lima, o que constitui 
importante fonte de pesquisa para a gente d~ letras. Empenha-se, ainda, em 
proteger interesses comunitários que dizem respeito ao meio ambiente e ao 
patrimônio artístico, arquitetônico e paisagístico. 

A importância do CENAF, portanto, há de fazer com que esta proposição 
tenha a acolhida unânime dos nobres pares. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.088/97 
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de Comunicação de 

Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de 

Comunicação de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 1997. 
Miguel Martini 
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Justificação: Comunidade é povo que vive, trabalha e caminha em busca 

de melhores condições de existência, e a prática educacional integra esses 
anseios. 

Não será possivel abrir-se mercado de trabalho se não levarmos em 
consideração todos os dados, não só mercadológicos, mas, sobretudo, 
educacionais e culturais, consentâneos com as necessidades de uma nação 
que cresce. 

Esta Capital vem marcando sua presença no cenário do desenvolvimento 
do Pais, notadamente na área da educação e da cultura. 

A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Belo Horizonte nasce dando 
especial atenção à fundação e â manutenção de museus, bibliotecas e 
centros de lazer, às artes e à cultura em geral. Com isso, ela pretende 
concorrer, ainda que a médio e longo prazo, para o crescimento de Minas 
Gerais. 

Com este projeto, desejamos, também nós, prestar apoio ao valioso 
trabalho empreendido pela instituição em causa. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Wilson Pires. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta 

oportunidade queremos registrar o nosso pesar e o do Partido Popular 
Socialista pelo falecimento do grande lider chinês Deng Xiaoping, ocorrido 
anteontem na China Continental, República Democrática da China. 

Deng Xiaoping, sucessor de Mao Tsé-Tung, "O Grande Timoneiro", 
conduziu a China no momento em que a economia mundial passava pelo 
processo de globalização. Ele procurou recolocar o mundo chinês em uma 
economia de mercado sem sacrificar a ideologia apregoada pelo seu 
antecessor. Esse é um caminho que achamos de grande importância. 

Queremos ratificar aqui, desta tribuna, um pronunciamento que fizemos no 
ano passado, no qual dissemos que a imprensa mundial e o capitalismo 
selvagem mundial vivem a apregoar o fim do socialismo. Isso é uma balela. 
Neste momento, gostariamos de repetir o pensamento do saudoso Darcy 
Ribeiro, que dizia que o socialismo não morreu porque o capitalismo 
continua vivo. Se o capitalismo continua vivo, vamos ter do outro lado 
pessoas lutando contra a selvageria desse capitalismo. Por isso mesmo, 
prestamos homenagem ao grande lider chinês Deng Xiaoping, que realmente 
soube recolocar o seu pais em uma economia mundial em mudança . 



104 

Não podemos viver de v1se1ras, sabendo que o mundo passa por 
transformações, sem assimilá-las. o meu partido não é extremamente 
radical, ele tem sabido se comportar no momento de mudanças mundiais. A 
prova é que contribuímos para o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
cedendo de nossas hastes o nosso companheiro Raul Jungmann para ser 
Ministro da Reforma Agrária. Raul Jungmann está dando demonstração de 
que é possível fazer reforma agrária com um pensamento firme e correto, 
pensamento esse que adquiriu quando ainda era membro do Partido 
Comunista Brasileiro. Hoje, como militante do PPS no Ministério da Reforma 
Agrária, está dando uma contribuição inestimável à Pátria, ao sair do 
radicalismo e ficar entre o fogo cruzado do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e as balas atiradas pelos grandes latifundiários, fazendo 
uma reforma agrária sem ideologias. 

Nós, que em momento algum de nossa vida fomos membros de algum 
grupo sectário e muito menos membro militante de algum partido comunista, 
defendemos aquele socialismo utópico que nasceu antes do Marxismo. 
Repudiamos o Marxismo dogmático e exaltamos o movimento utópico 
mundial. Neste momento em que a China perde Deng Xiaoping, esperamos 
que o povo chinês possa se reorganizar e continuar desenvolvendo a 
economia de mercado, baseado na ideologia do socialismo democrático. 
Muito obrigado. 

2• FASE 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2" Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de 
comunicações e os pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

;!presentada nesta reunião pelo Deputado Wilson Pires - falecimento do Sr. 
Geraldo Porto, em Teófilo Otôni (Ciente. Oficie-se.). 

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

Líderes ou oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
segunda-feira, dia 24, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATA 

ATA DA 89" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência do Deputado Elmo Braz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUE~,:; 

EXPEDIENTE): 1" Fa;,e: Ata -Apresentação de Proposições: Projeto de 
Lei n• 1.089/97 - Comunicações: Comunicação do Deputado Carlos 
Pimenta - Oradores inscritos: Discurso do Deputado Marco Régis - 2• 
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Elmo Braz - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo 

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento -
Gil Pereira - lrani Barbosa - João Leite - José Henrique - Marco Régis -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul 
Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson 
Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Elmo Braz) Às 20h15min, a lista de 

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1" Fase 

Ata 
- A Deputada Maria Olívia, 5"-Secretária, nas funções de 2•-secretário, 

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

O Sr. Presidente -Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 
1" Fase do Pequeno Expediente. 

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 
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PROJETO DE LEI N° 1.089/97 

Regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que 
dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - o Estado prestará assistência social às populações das áreas 

inundadas por reservatório destinado ao aproveitamento econômico dos 
recursos hídricos, nos termos desta lei, sem prejuízo da assistência social 
assegurada pela legislação em vigor. 

Parágrafo único - A assistência social será prestada àquelas pessoas que 
haMam ou trabalham diretamente no imóvel rural ou urbano desapropriado 
ou nele exerçam quaisquer atividades econômicas, incluindo-se os 
comerciantes, posseiros, assalariados, parceiros, arrendatários, meeiros e 
assemelhados. 

Art. 2• - Para a consecução do disposto no art. 1•, ficam criados o 
Programa de Assistência às Populações Atingidas pela Construção de 
Barragens - Pró-Assiste - e o Conselho Estadual de Assistência às 
Populações Atingidas pela Construção de Barragens - CEAPAB -, órgão 
subordinado à Secretaria de Estado do Trabalho, de Assistência e Ação 
Social, da Criança e do Adolescente. 

Art. 3" - O CEAPAB terá caráter deliberativo e competência normativa e 
será composto por: 

I - Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 
do Adolescente, que o presidirá; 

11 - Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
111 - Secretário Adjunto de Minas e Energia; 
IV- Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais; 
V - um representante da Federação da Agricu~ura do Estado de Minas 

Gerais- FAEMG -; 
VI - um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais- FETAEMG -; 
Vil - um representante de organização não governamental ligada à defesa 

das populações atingidas por construção de barragens. 
Parágrafo único -A participação no CEAPAB terá caráter honorífico. 
Art. 4° - Incumbe à Fundação Rural Mineira - Colonização e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - dar suporte administrativo e 
técnico ao CEAPAB e analisar os programas específicos de assistência 
social aos atingidos por inundações provocadas por barramentos, 
apresentados pelos empreendedores, públicos ou privados. 

Art. s•- lncluir-se-ão entre as competências do CEAPAB: 
I - aprovar os planos de assistência social elaborados pelos 

empreendedores; 
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11 - determinar, quando julgar necessário, estudos de alternativas aos 

planos de assistência social; 
111 - compatibilizar o Pró-Assiste com as normc.o e diretrizes estabelecidas 

nesta lei; 
IV- assegurar a realização de audiências com a comunidade atingida para 

a discussão das proposições do plano de assistência social elaborado pelo 
empreendedor, conforme disposto nesta lei; 

V - dar ampla divulgação à população dos municípios atingidos do pedido 
de licenciamento para a construção de barramentos em seus territórios; 

VI - exercer a ação fiscalizadora na implantação dos planos de assistência 
social previstos nesta lei; 

VIl - responder a consultas, na matéria de sua competência, orientando os 
empreendedores e o público em geral quanto aos programas de assistência 
social; 

VIII - aprovar e divulgar os procedimentos e as formas de avaliação das 
terras a serem inundadas e outros bens dos atingidos. 

Art. 6° - O Pró-Assiste é um programa destinado ao atendimento às 
populações de áreas inundadas e as contemplará, no mínimo, com: 

I - assistência jurídica; 
11 - assistência psicológica e atendimento médico, odontológico e 

hospitalar; 
111- fornecimento de cesta básica por período de, no mínimo, um ano; 
IV - abertura de linhas de financiamento para o desenvolvimento de 

atividades produtivas; 
V - assistência técnica agrícola e cursos profissionalizantes de curta 

duração; 
VI - fornecimento de transporte às comunidades atingidas para fins de 

participação nas audiências públicas destinadas à análise e à exposição dos 
planos de assistência social e dos estudos ambientais; 

Vil - elaboração de material informativo, de fácil compreensão. sobre os 
direitos e deveres dos empreendedores públicos ou privados e da população 
de áreas atingidas por inundações decorrentes de obras de aproveitamento 
dos recursos hídricos . 

Art. 7° - O Plano de Assistência Social do empreendedor, a que se refere o 
inciso I do art. 5°, será balizado pelas seguintes diretrizes: 

I - cadastramento de todos os atingidos, contemplando, no mínimo, as 
relações de propriedades e de trabalho e o grau de instrução; 

11 - levantamento das áreas das propriedades, benfeitorias, máquinas e 
implementes e outros bens de valor econômico nelas existentes; 

111 - garantia da reposição dos bens expropriados em espécie ou em bens 
equivalentes; 
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IV- reassentamento, mediante opção dos atingidos, incluindo-se os que se 
dedicam à agricultura familiar, fllesmo quando exercida em terrenos de 
terceiros, observado: ~" 

a) localização preferencial do reassentamento no mesmo município ou 
região do empreendimento; 

b) participação voluntária de comissão representativa dos atingidos na 
escolha de área para reassentamento; 

Art" s• -Constituem recursos do PRó-ASSISTE: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 

adicionais; 
11 - a contrapartida dos assistidos; 
111 - recursos provenientes de ajustes, convemos e outros instrumentos 

congêneres fimnados pelo Estado com órgãos e entidades da União e de 
municípios; 

IV - outros recursos. 
Art. 9" - Fica vedada a concessão de licenciamento ambiental aos 

empreendimentos de aproveitamento hídrico de que trata esta lei, desde que 
os estudos ambientais não contemplem o Plano de Assistência Social, que 
será aprovado pelo CEAPAB. 

§ 1• - A Licença de Instalação - LI - fica condicionada à aprovação do 
Plano de Assistência Social do empreendedor. 

§ 2" - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à comprovação, 
pelo CEAPAB, da implantação do Plano de Assistência Social. 

Art. 1 O- É obrigatória a realização de audiência pública para a exposição e 
análise do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 
Ambiental - ElA-RIMA - dos empreendimentos de que trata esta lei, 
respeitado o sigilo industrial. 

Parágrafo único - Serão enviadas pelo órgão ambiental competente, com 
antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da realização da audiência 
pública, cópias do RIMA para as Prefeituras, Câmaras de Vereadores e 
entidade legalmente constituída que represente os trabalhadores atingidos. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 
Ivo José 
Justificação: A construção de barragens e de usinas hidrelétricas no País 

tem provocado enomnes impactos sociais e ambientais, trazendo como 
conseqüência a degradação ambiental e a expulsão de populações do 
campo. 

No momento em que todo o país se esforça para revitalizar o conceito de 
cidadania, toma-se necessária a elaboração de legislações condizentes com 
os problemas sociais e ambientais causados por empreendimentos de vulto. 
Pretende-se, com essa iniciativa, estabelecer regras transparentes e eficazes 
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para comprometer o poder público e os empreendimentos a assistir, de 
forma eficiente e humana, as populações atingidas por tais 
empreendimentos, entendendo a importância das barragens e das usinas 
hidrelétricas para a economia do Estado. 

Ao fixar normas, estaremos dando mais um passo para assegurar os 
direitos adquiridos das populações atingidas, respeitando sua cultura, seu 
modo de vida e sua forma de sobrevivência. Através das audiências públicas 
vamos permitir que os movimentos sociais expressem suas opiniões, 
contribuam com as suas sugestões e se tomem co-participantes desses 
empreendimentos, em que eles entram com uma parte imprescindível: a 
terra. Por outro lado, o projeto de lei aqui proposto permitirá que o 
empreendedor ou o poder público esclareçam a natureza do investimento, 
procurando mostrar a importância economrca e social de tal 
empreendimento. Respeitando os direitos dos atingidos, através de um 
programa de assistência social, que se tomará obrigatório, e garantindo a 
reconstrução de suas condições de vida, estaremos humanizanc 
empreendimentos econômicos e minimizando conflitos sociais, além de dar 
um exemplo de cidadania e de justiça social. 

Ao também tomar obrigatória a realização de audiências públicas, 
estaremos contribuindo de forma decisiva para a democracia e a 
transparência, permitindo a livre participação de todos os envolvidos, que, 
através do debate, poderão chegar a entendimento não raras vezes difíceis 
de serem previstos em leis. 

Ao aprovar o referido projeto de lei, a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, de forma pioneira, introduzirá novos parâmetros para discussão de 
empreendimentos de tal porte, buscando a equidade na relação sempre 
desigual entre o grande empreendedor e os pequenos proprietários e 
trabalhadores rurais, que sobrevivem â custa de suas pequenas lavouras. 

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

COMUNICAÇÕES 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Carlos 

Pimenta . 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta 

Assembléia Legislativa, que tem, através de seus parlamentares, os lídimos 
representantes do povo mineiro, deve manifestar-se sempre quando algum 
fato assim o indicar. Nós, nesta noite, aqui estamos para registrar o 
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falecimento de uma personalidade da minha pequenina Muzambinho, lá no 
Sul de Minas. 

Gostaria de dizer para o Sr. Presidente e para os Srs. Deputados que 
estamos tomados de profunda emoção, ao falarmos da morte do Sr. João 
Batista da Silva, nascido em 16/5/27, no Município de Muzambinho, na 
localidade de Morro Preto, e hoje sepultado naquela cidade. Fato importante 
para aquela região, fato esse que trazemos a esta Assembléia Legislativa, à 
semelhança de como aqui são tratados e lamentados episódios de mortes de 
personalidades tão importantes para o País. Eu gostaria de falar que 
Muzambinho perdeu hoje João Batista da Silva, conhecido por Joãozinho 
Dureza, e que adquiriu esse apelido ao se transferir da área rural de 
Muzambínho para a cidade e, ao trabalhar numa oficina mecânica, queixava-
se da dureza do trabalho. Mas o trabalho duro de mecânico e, antes, o de 
trabalhador rural cedia lugar para uma vocação mais alta: a de artista. E 
Joãozinho Dureza integrou-se, tão logo pode, ao primeiro circo que passou 
pela cidade, e com esse circo embrenhou-se pelas pequeninas cidades do 
interior mineiro e do interior paulista, começando uma carreira que o levaria 
a percorrer grande parte do território brasileiro. 

Como artista circense, cantor sertanejo e tocador de viola, João Dureza 
traduziu a alma do povo brasileiro. Apresentava-se nos circos, nos cinemas 
das pequenas cidades, nos cassinos e nas boates. Foi integrante de 
inúmeras duplas sertanejas. Cantou, em décadas passadas, com artistas 
famosos, como Tonico e Tinoco. Acompanhou e abriu shows de um dos mais 
famosos artistas do cinema brasileiro, o comediante da produtora Atlãntida 
Mazzaropi, do qual tomou-se grande amigo. Requis~ado, participou de 
comícios da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek em nossa 
região. Antes disso, chegou a cantar para o próprio Presidente Getúlio 
Vargas, quando este instalou a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, 
nos idos de 1953. Há 16 anos, era o sustentáculo e vibração da Sociedade 
Rádio Rural de MuzambinhO, emissora de AM. Testemunha somos da 
dedicação de Joãozinho Dureza pela Rádio Rural, onde nunca apresentou 
um programa gravado. Fazia apresentações ao vivo naquela emissora, que, 
apesar do nome (Rádio Rural de Muzambinho), é reconhecida em toda a 
região. Através dela, João Dureza construiu laços de amizade e admiração 
em todas as cercanias do Sul de Minas. Como exemplo, podemos citar as 
cidades de Monte Belo, Cabo Verde, Nova Resende, Juruaia, Guaxupé, 
Guaranésia, Carmo do Rio Claro, Alterosa, e o leste paulista, que era um 
"slogan" de suas transmissões, quando se referia às cidades paulistas de 
Caconde, Tapiratiba, São Sebastião da Grama e Divinolãndia. Era um 
verdadeiro ídolo. 

Abrilhantava e apresentava as rodas de violeiros. Onde houvesse um 
"show" sertanejo, estava Joãozinho Dureza apresentando-o. Isso não 
acontecia somente nos limites do nosso município, mas em todas as cidades 
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ás quais nos referimos, além de outras. Ele tinha tanto prestígio na região 
que detinha o título de cidadão honorário de inúmeras cidades, títulos que 
muitos poucos políticos detêm. Recentemente, Joãozinho Dureza tinha um 
sonho, que era transpor para as páginas de um livro toda a sua vida. E esse 
livro, que se chama "Ser sertanejo, uma opção de vida", foi concretizado 
com a ajuda desta egrégia Assembléia Legislativa. Por meio de uma 
subvenção, esta Casa, por nossa indicação, doou uma parte para a edição 
desse livro. Há dois ou três meses, ele o lançava triunfalmente na Casa de 
Cultura de Muzambinho. Parece que seu sonho foi concretizado com a nossa 
ajuda e a de um jornalista denodado da cidade de Cabo Verde, ex-integrante 
da Rede Globo, João Nicolau Torres, jovem dinâmico, que hoje reside 
naquela cidade. João Nicolau passou com precisão para as páginas do livro 
toda a trajetória desse homem brilhante, amigo, que conquistou o coração do 
Sul de Minas. João Dureza faleceu ontem, pela manhã, na cidade de 
Alfenas, e foi sepultado hoje na cidade de Muzambinho. 

Infelizmente não pudemos estar com ele na sua caminhada derradeira, 
mas temos a consciência tranqüila de que o amamos e de que estivemos 
com ele em muitos acontecimentos de sua vida. Na semana passada, o 
visitamos na Santa Casa de Mise.~córdia de Muzambinho. Como profissional 
de saúde, realmente percebemos que seu estado era desesperador. Hoje, 
pelas informações que tivemos de nossa cidade, uma grande multidão 
acompanhou o enterro de Joãozinho Dureza, fazendo justiça ao nome de um 
artista, de um comunicador, de um sertanejo que provocou por tantos e 
tantos anos emoções no Sul de Minas e nas cidades paulistas da região. 
Pessoas de todas as cidades, de todos os cantos compareceram ao 
sepultamento de Joãozinho Dureza. E nós, aqui da Assembléia, longe de 
nossa cidade, só poderíamos desta forma nos manifestar e trazer ao 
conhecimento desta Assembléia Legislativa que Muzambinho, que Minas 
Gerais, que o Brasil perderam um grande sonhador, um grande homem que 
ajudou a alegrar o povo brasileiro em sua região . 

Como última homenagem, Joãozinho Dureza foi velado no salão nobre da 
Escola Estadual Prof. Salatiel de Almeida, uma escola quase centenária em 
nossa terra. Como o grande Senador Darcy Ribeiro, que queria uma 
orquestra clássica em seu funeral, Joãozinho Dureza teve uma roda de 
violeiros, daquelas que ele tanto comandou. E essa roda de violeiros, hoje, o 
levou para a sua última morada. Muito obrigado. 

2• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa á 22 Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de 
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comunicações e pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Carlos Pimenta - falecimento do 
Sr. Ulisses Ferreira Costa, em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.). 

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

Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
amanhã, dia 25, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da competência que lhe 

confere o art. 2" da Resolução n• 5.158, de 20/11/95. tendo em vista o 
disposto no inciso XXI do art. 62, ele o § 2" do art. 78, da Constituição do 
Estado, e, em virtude da publicação, no "Diário do Executivo" de 28/12/96, 
da aposentadoria do Conselheiro José Luiz Baccarini, comunica a existência 
de vaga de Conselheiro do Tribunal de contas do Estado a ser preenchida 
nos termos da referida resolução. 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 2248 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 25 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Dilzon Melo 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 18 PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata -Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda 
a Constituição n° 31/97 - Projetos de Lei n°s 1.090 a 1.092/97 -
Requerimentos n°s 1.981 e 1.982/97 - Requerimentos dos Deputados 
Geraldo Nascimento, Ronaldo Vasconcellos e outros e Péricles Ferreira e 
outros- Comunicações: Comunicações das Bancadas do PSDB, do PL e do 
PTB; da Bancada do PTB e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Jaime 
Martins (2), Alberto Pinto Coelho, Marco Régis (2), Ambrósio Pinto, Wilson 
Trópia e João Batista de Oliveira - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Roberto Amaral, Durval Ângelo, Ivo José, Raul Lima Neto e 
Canos Pimenta - 2• PARTE (ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de 
Inscrições - Comunicação da Presidência - Palavras do Sr. Presiden1e -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento; inclusão do Projeto de Lei 
n° 698/96 em ordem do dia, para os fins do ar1. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres da Comissão de Justiça 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 14/95 e do 
Projeto de Lei no 614/95; aprovação - 2• Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 425/95; 
requerimento do Deputado Gilmar Machado; discursos dos Deputados 
Gilmar Machado e Durval Ângelo; aprovação do requerimento - Discussão, 
em 1° tumo. do Projeto de Lei no 710/96; aprovação com a Emenda n° 1 - 3• 
PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Gil mar Machado- ENCERRAMENTO -ORDEM DO DIA . 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria 
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
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Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis • .Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jaime Martins - João Batista de Oliveira - João 
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio 
Bouças - 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 - Roberto 
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila- Wilson Pires- Wilson Trôpia. 

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. 2•-secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ivo José, 2•-secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior. que é aprovada sem restrições. 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente -Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 

a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Pequeno Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 31/97 

Dá nova redação aos arts. 77, 78 e 79 da Constituição Estadual, que 
tratam da composição do Tribunal de Contas do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art 1•- Ficam alterados os dispositivos da Constituição Estadual a seguir 

enumerados, que passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 77 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado, é 

composto de sete Conselheiros e sete Conselheiros Adjuntos e tem quadro 
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Estado."; 

"Art. 78 - Os Conselheiros e os Conselheiros Adjuntos do Tribunal de 
Contas são escolhidos entre brasileiros que satisfaçam os seguintes 
requisitos: 

1- ··············································································································· 
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§ 1" - Os Conselheiros e os Conselheiros Adjuntos do. Tribunal de Contas 

são nomeados: 
I- .............................................................................................................. . 
§ 2" - Alternadamente, cabe ao Governador prover uma e à Assembléia 

duas ou três vagas de Conselheiro e Conselheiro Adjunto. 
§ 3" - Das duas vagas a serem providas pelo Governador, uma será 

preenchida por livre escolha, e a outra, alternadamente, por Conselheiro 
Adjunto e membro do Ministério Público junto do Tribunal, por este indicados 
em lista tríplice, segundo os critérios de antigüidade e merecimento. 

§ 4" - O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas garantias, 
prerrogativas. impedimentos, vencimentos e vantagens do Desembargador, 
e os Conselheiros Adjuntos, os mesmos direitos, garantias e impedimentos 
do Juiz do Tribunal de Alçada, e somente poderão aposentar-se com as 
vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 
cinco anos. 

§ 5" - Das cinco vagas de Conselheiro Adjunto a serem providas pela 
Assembléia Legislativa, quatro serão preenchidas por livre escolha e uma 
por funcionário do seu quadro de pessoal."; 

"Art. 79 - Os Conselheiros Adjuntos do Tribunal de Contas, em número de 
sete, exercitarão, além de funções estabelecidas no Regimento Interno do 
Tribunal, os serviços de auditoria e serão nomeados pelo Governador do 
Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, 
cumpridos os seguintes requisitos: 

I - ··············································································································· 
§ 1" - Para a nomeação dos Conselheiros Adjuntos, referidos no "caput" 

deste artigo, além dos requisitos estabelecidos no art. 78, exigir-se-á titulo de 
nível superior em Direito, Ciências Econômicas e Contábeis ou 
Administração Pública. 

§ 2" - Os Conselheiros Adjuntos serão nomeados para as vagas existentes 
na data desta emenda e para as que surgirem em virtude de impedimento 
em caráter definitivo, morte ou aposentadoria dos atuais ocupantes do cargo 
de Auditor.". 

Art. 2" - Revogados os incisos I a IV do art. 79 da Constituição do Estado, 
efetivadas as alterações aqui propostas, são mantidos os demais dispositivos 
constantes nos respectivos artigos. 

Art. 3" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997 . 
Errnano Batista - Wilson Trópia - Miguel Martini - Di mas Rodrigues - Maria 

Olivia- José Henrique- Hely Tarqüinio- Mauri Torres- Francisco Ramalho-
Marcelo Gonçalves - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Djalma Diniz 
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-Arnaldo Penna - lbrahim Jacob- Antônio Andrade - Simão Pedro Toledo -
Arnaldo Canarinho - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Wander1ey Ávila -
Toninho Zeitune - Péricles Ferreira - Ambrósio Pinto - João Batista de 
Oliveira- Paulo Pettersen. 

Justificação: O Tribunal de Contas é um dos órgãos mais importantes da 
vida pública do Estado e, obviamente, precisa se adequar à dinâmica 
imposta pelas necessidades crescentes nos seus serviços internos. 

Para tal suprimento, algumas modificações são necessárias e 
indispensáveis, visando, sobretudo, oferecer maiores opções das 
disponibilidades humanas existentes, em intensidade que satisfaça 
rapidamente a solução das tarefas. 

Em verdade, diga-se, a importante figura do Auditor naquele Tribunal tem 
ficado confinada a um patamar legal muito aquém daquilo que, realmente, 
ele tem e pode oferecer a bem do serviço público do Estado. 

Para quem acompanha de perto a vida do Tribunal de Contas, é sabido o 
valioso e indispensável trabalho realizado ali pelos Auditores, mas também é 
certo que eles merecem algo mais em sua inserção naquele contexto. 

Convenhamos que a letra fria de um dispositivo legal, que define cargos e 
funções, tarefas e objetivos, pode se tomar peça anacrônica e ser elemento 
a emperrar a máquina administrativa de muitos órgãos. E o nobre Tribunal 
de Contas não fica alheio a essa realidade, sendo nosso dever socorrê-lo. 

É, pois, com esse intuito de impor à função um novo "status" e uma nova 
gama de atribuições pragmáticas que vimos propor a presente emenda, na 
certeza de estarmos cumprindo a nossa tarefa de subsidiar aquele Tribunal 
em sua missão. 

Não pretendemos, nem ousamos pretender, novidades radicais, mas sim a 
racionalização do cargo e o melhor aproveitamento do servidor. 

É com esse propósito que apresentamos esta proposta de emenda à 
Constituição, que esperamos ver aprovada por esta Assembléia Legislativa. 

- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo de três dias, 
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.090/97 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Jardim Felicidade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Jardim 

Felicidade. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1997. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A Creche Comunitária Jardim Felicidade é uma entidade civil 

sem fins lucrativos cujos soc1os são pessoas idôneas e que tem por 
finalidade a assistência à criança carente, oferecendo-lhe abrigo, 
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alimentação, educação e assistência social. Procura desenvolver trabalhos 
nas áreas de educação, treinamento, serviço, aperfeiçoamento social e 
orientação junto às crianças. Além disso, preenche as condições legais para 
ser declarada de utilidade pública. 

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres colegas à 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 art. 
104, inciso I, do Regimento lntemo. 

PROJETO DE LEI N°1.091/97 
Disciplina a publicação dos atos administrativos que menciona e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- A publicação dos atos administrativos referentes à celebração de 

convênios pelos órgãos e pelas entidades da administração direta e indireta, 
destinados à liberação de recursos para municípios e entidades, será 
sistematizada por municípios. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, 
ficam criadas, no diário oficial do Estado, as seções "Repasses a Municípios" 
e "Repasses a Entidades". 

Art. 2• - Os atos administrativos de que trata o art. 1" desta lei serão 
enviados à Imprensa Oficial discriminados por municípios e deverão conter: 

I - número do convênio; 
11 - órgão repassador dos recursos; 
111- valor do convênio; 
IV- objeto do convênio. 
Art. 3" - As informações publicadas na seção "Repasses a Municípios" 

serão armazenadas pela Imprensa Oficial e, no s• (quinto) dia útil de cada 
mês, republicadas no diário oficial do Estado, na forma de suplemento. 

Parágrafo único - O suplemento de que trata este artigo conterá as 
informações referentes aos repasses efetuados no mês imediatamente 
anterior ao de sua publicação. 

Art. 4" - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação . 

Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1997. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Todos nós sabemos que o desvio de recursos é um dos 

maiores problemas da administração pública brasileira. Dotar o Estado de 
meios eficazes de controle sempre foi um objetivo difícil de ser alcançado. 
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Um dos grandes empecilhos ao controle dos gastos públicos é a ausência 
de informações à população, o que impede que se saiba o montante de 
recursos administrado pelos agentes políticos. Embora esse quadro tenha se 
atenuado um pouco, a sonegação de informações ainda é regra. No interior 
do Estado, o trabalho de controle dos atos do Executivo é dificu~ado, visto 
que até mesmo os Vereadores desconhecem a totalidade de recursos que 
são enviados aos municípios. 

Nosso projeto tem a pretensão de a~erar definitivamente esse quadro, 
garantindo a todos os cidadãos plenas condições de, a partir da aquisição de 
um exemplar do "Minas Gerais" se inteirar dos recursos que são repassados 
a cada comunidade e assim controlar sua destinação. 

Pode-se argumentar que os atos relativos a convênios firmados entre os 
municípios e a administração pública estadual já são passíveis de controle, 
uma vez que são publicados no "Minas Gerais". Entretanto, todos nós 
sabemos que é uma tarefa extremamente trabalhosa "mapea~' todos os 
recursos destinados a um determinado município, apenas pelo 
acompanhamento diário do citado jornal. 

Nossa proposta visa tão-somente aglutinar as informações, facilitando 
assim o trabalho de Vereadores, líderes comunitários, enfim, de todos 
aqueles que buscam maior controle dos gastos públicos municipais. 

O projeto está de acordo com o ordenamento jurídico vigente, 
preenchendo as preliminares de constitucionalidade e legalidade. A 
Constituição do Estado dispõe, logo em seu art. 2', inciso 11, que um dos 
objetivos prioritários do Estado é: "assegurar o exercício, pelo cidadão, dos 
mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder 
público e da eficácia dos serviços públicos". Ora, nosso projeto nada mais é 
do que a efetiva aplicação desse dispositivo. 

Apenas com a ampla publicidade dos recursos destinados aos municípios é 
que a comunidade, juntamente com seus representantes, terá efetivas 
condições de controlar os atos do poder público local. Só se controla a 
legalidade e a legitimidade daquilo que efetivamente se sabe que existe. 
Não há como a comunidade controlar a construção de um ginásio, por 
exemplo, se não sabe que o Estado destinou recursos ao município para 
esse exclusivo fim. 

Nosso projeto também está em consonância com os dispositivos 
constitucionais que definem a competência legislativa. A matéria em questão 
não está entre as de competência privativa do Governador, elencadas no 
inciso 111 do art. 166 da Carta mineira, o que garante a iniciativa aos 
Deputados. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Deputados a este projeto, 
que consideramos da maior relevância. 



2 
5 

119 
- Publicado, vai o projeto às .Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financélra para parecer, nos termos do art. 195, 
ele o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.092/97 
Cria o Dia Estadual de Prevenção às Drogas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o dia 3 de maio como o Dia Estadual de Prevenção 

às Drogas. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: Este projeto tem como objetivo conscientizar, cada vez mais, 

o povo de Minas Gerais da necessidade de se combaterem o uso e a 
dependência de drogas, que, de um modo geral, têm provocado tantas 
mortes, violência e outras conseqüências graves à humanidade. 

A instituição desse dia será uma forma de se veicular uma cultura contra a 
droga, expressa sobre as mais variadas formas nos órgãos de comunicação, 
e de se promoverem manifestações com a participação de todas as classes 
sociais, envolvendo principalmente a juventude. 

A iniciativa de apresentar este projeto de lei surgiu para atender a pedidos 
de muitas famílias mineiras, que sofrem diariamente os danos causados 
pelas drogas. 

- 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 I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N" 1.981/97, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja formulado apelo 

ao Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n• 11.618, de 
4/10/94. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N" 1. 982/97, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado apelo 
ao Secretário da Educação com vistas à regularização da situação funcional 
de professores da Fundação Caio Martins - FUCAM. (- À Comissão de 
Educação.) 

- São, também, encaminhados à Mesa requelimentos dos Deputados 
Geraldo Nascimento, Ronaldo Vasconcellos e outros e Péricles Ferreira e 
outros. 

COMUNICAÇÕES 
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas do 

PSDB, do PL e do PTB, da Bancada do PTB e dos Deputados Alencar da 
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Silveira Júnior, Jaime Martins (2}, Alberto Pinto Coelho, Marco Régis (2), 
Ambrósio Pinto, Wilson Trópia e João Batista de Oliveira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral. 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, distinto e seleto público, imprensa: ocupo a tribuna para partilhar 
com os nobres colegas a emoção do retomo a esta Casa. Aqui, tomaram-se 
mais robustas minhas convicções democráticas, nutridas na prática 
quotidiana do debate, do diálogo e no exercício salutar da virtude, da 
tolerância. Aqui, encontrei amigos fraternos, que, acima de eventuais 
diferenças ideológicas, souberam sempre colocar a lealdade e a 
consideração. Descobri, também, novos horizontes para o meu desejo de 
trabalhar por Minas e, em especial, pela querida e sofrida gente norte-
mineira. Devo confessar que o período de 1991 a 1995 encontra-se entre os 
mais felizes da minha vida, não só como técnico e político, mas também 
como ser humano preocupado em contribuir para o bem-estar da 
comunidade. A convivência diária com as mais expressivas lideranças desta 
terra, a descoberta das mais diversas formas de devoção à causa pública -
diversidade que faz a riqueza deste parlamento - colaboraram para fazer do 
exercício do mandato legislativo um tempo de fecundo aprendizado e de 
intensa realização pessoal. Nesta Casa, aprendi a respeitar o compromisso 
e, também, a competência de nosso corpo funcional, que oferece suporte às 
atividades de representação popular com a consciência de quem está 
investido de um autêntico sacerdócio cívico. Por isso a alegria de retomar ao 
convívio desta comunidade tão bem provida de valores e talentos; a alegria 
de receber o abraço de amigos que fazem da convivência uma arte; do 
parlamento, uma paixão; da causa pública, uma profissão de fé. Agradeço 
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira as palavras de saudação, proferidas 
nesta tribuna, na semana passada. 
No último ano, foi-me dada a honra de participar da administração Eduardo 
Azeredo como Diretor de Promoção e Articulação Institucional da EMATER-
MG. Sempre acompanhei de perto o trabalho desenvolvido pela entidade e 
tive profunda admiração por ele. A oportunidade, entretanto, de conhecê-lo 
bem de perto, de conhecê-lo por dentro, de participar dele fez-me cônscio de 
seu valor extraordinário. A EMATER-MG vem realizando, há algum tempo, 
um programa de desenvolvimento empresarial, com notável resultado nas 
atividades levadas a cabo pela instituição, com destaque para as promoções 
destinadas ao pequeno produtor rural de nosso Estado. O resultado já se faz 
sentir nas comunidades que têm a felicidade de contar com a presença da 
estatal. Queira Deus, dentro em breve, ela possa estar em todos os 
municípios mineiros. 
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Nunca é demais enfatizar o alcance social e econômico da extensão rural 
para com a nossa terra e a nossa gente. Para que se possa avaliá-lo, basta 
considerar a existência de, aproximadamente, 600 mil pequenos produtores 
rurais, dispersos por nossos 853 municípios. Trata-se do segmento mais 
exposto aos problemas que o setor agropecuário brasileiro enfrenta com a 
globalização da economia e a conseqüente abertura dos mercados. Nele se 
encontram desde os que produzem numa perspectiva empresarial até os 
que, apesar de donos da terra, precisam trabalhar fora de sua propriedade 
para assegurar o sustento da família. Quando a situação se agrava pela 
seca, pela falta de recursos para produzir ou pelas condições adversas de 
comercialização, é o caos. A única alternativa é a migração para a periferia 
das cidades. 
No Norte de Minas, região que conheço bem e tenho a honra de representar, 
tais dramas afligem mormente os pequenos produtores que se dedicam ao 
cultivo entre eles, o do algodão. A seca, os preços, as pragas somaram-se à 
ausência de uma política agrícola adequada para, em dez anos, reduzir a 
área plantada em 100.000 h a. Em 1986, era de 130.000 ha. Em 1996, foi 
estimada pelo IBGE em tomo de 18.000 ha. Calcula-se hoje em 500 mil o 
número de postos de trabalho perdidos devido à redução do plantio de 
algodão no Norte de Minas. O resultado pode ser visto nas favelas que 
crescem na periferia de Montes Claros, Janaúba, Porteirinha, Monte Azul e 
cidades vizinhas. 
O processo de modernização pelo qual a EMATER-MG vem passando vai, 
certamente, capacitá-la para uma ação mais eficaz para solucionar 
problemas como esse. Uma nova filosofia de prestação de serviços públicos 
alia-se, na empresa, a um esforço para estabelecer parceria com os clientes, 
em especial, as administrações municipais, objetivando oferecer soluções 
para casos como o dos pequenos produtores de algodão da região norte-
mineira. Podemos citar, como notícia alvissareira, o Programa de 
Reabilitação da Cotonicultura, coordenado e conduzido pelos técnicos da 
EPAMIG e da EMATER-MG. 
No momento em que retomo à Assembléia Legislativa, quero fazer, de 
público, um elogio à atuação do Presidente da EMATER-MG, Dr. Paulo 
Severino de Rezende; aos seus Diretores, Drs. Sebastião Cardoso e Marcos 
Fabri, que foi substituído pelo Ronald Gava; e aos colegas que tive a 
oportunidade de encontrar - João Leonardo, Marinho, Raimundo, Cartas 
Magno Fajardo e todo o quadro de pessoal da empresa, reafirmando meu 
compromisso de lutar pela causa da extensão rural em Minas Gerais . 
Precisamos congregar empresários, Prefeitos, autoridades federais e 
estaduais, num verdadeiro mutirão em tomo dessa idéia, que poderá 
representar a salvação para o pequeno produtor mineiro. 
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Chego, Sr. Presidente e Srs. Deputados, num momento de muita esperança 
e grande expectativa. O País parece ter encontrado, definitivamente, o 
caminho para chegar ao terceiro milênio com o pé no Primeiro Mundo. As 
reformas constitucionais, tão urgentes quanto necessárias tomam um ritmo 
acelerado e prometem exorcizar os fantasmas que insistem em barrar-nos o 
acesso ao futuro. Finalmente, compreendeu-se que o Brasil precisa abrir-se 
para o mundo, que a função do Estado tem que ser repensada, que as 
regras da livre concorrência não são instituições demoníacas, mas estímulo 
ao talento e à produtividade. Em Minas, temos uma administração 
sintonizada com os novos tempos, moderna e dinâmica, que tem servido de 
exemplo para as outras unidades da Federação. Nossa presença no contexto 
nacional é assegurada pelo prestígio do jovem Governador Eduardo 
Azeredo, liderança inconteste, que cresce, a cada dia, na cena política 
brasileira, e por uma bancada que, no Congresso Nacional, sabe votar coesa 
quando o assunto é Minas. 

Retomo, portanto, animado pelo otimismo e pela disposição para trabalhar. 
É um privilégio poder acrescentar nossa pequena parcela de esforço ao dos 
ilustres colegas, para levar Minas ao seu grande destino. E reafirmo a minha 
saudação aos colegas do PSDB. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, queremos, aproveitando 
esta oportunidade, fazer aqui um breve registro, com muita satisfação, da 
passagem, no dia de ontem, do g• aniversário do jornal "Hoje em Dia", sem 
dúvida alguma, um dos mais brilhantes e vibrantes veículos de comunicação 
de nossa Minas Gerais. Ao saudarmos o jornal "Hoje em Dia" pela invejável 
marca de nove anos de existência, o fazemos na pessoa de seus valorosos 
dirigentes, Reinaldo Gilli, Diretor-Presidente; Pedro Geraldo, Diretor 
Administrativo e Financeiro e Carlos Lindenberg, Diretor da Redação e nosso 
particular amigo e conterrâneo e do jornalista Eliseu, que cobre esta 
Assembléia. 

Nesses nove anos o "Hoje em Dia" inovou a imprensa em Minas Gerais. 
Adotou novas tecnologias e recursos gráficos supermodemos. Introduziu os 
computadores na redação dos jornais mineiros e foi também o pioneiro na 
publicação da fotografia em cores. Como bem diz o prezado jornalista e 
Diretor da Redação, Carlos Lindenberg: "São nove anos de independência 
na defesa dos interesses maiores de Minas Gerais. Um jornal pertence, de 
fato, aos seus leitores e somente a eles deve obediência, sem se submeter 
ao jogo dos grupos localizados e sem abrir mão da sua independência 
editorial". 

Uma das vantagens do "Hoje em Dia" é a sua penetração no interior do 
Estado. Essa liderança foi construída através das sucursais instaladas nas 
principais cidades do Estado. No Norte de Minas, especialmente, que é a 
nossa base eleitoral, a sucursal de Montes Claros existe há sete anos e faz a 
cobertura de aproximadamente 30% do território mineiro, de Curvelo até a 
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divisa com a Bahia. Para o Norte de Minas o "Hoje em Dia" tem sido o porta-
voz do povo na Capital do Estado. Parabéns e que continue servindo. 
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, para concluir, é com 
imensa alegria que quero comunicar à Casa e, ao mesmo tempo, 
parabenizar, pela eleição, ou melhor, pela reeleição, o jovem, dinâmico, 
empreendedor e líder rural Fernando Ataíde para a Presidência da 
Sociedade Rural de Montes Claros. Quero cumprimentar, também, todos os 
seus companheiros de diretoria. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, comparecemos hoje nesta tribuna para denunciar a situação 
caótica em que se encontra o município em que moramos e que também 
representamos nesta Assembléia, que é o Município de Contagem. Tivemos 
uma campanha eleitoral muito acirrada, nas eleições de 3 de outubro, 
naquela cidade, onde, por meio de uma vasta propaganda, foi prometido ao 
povo um verdadeiro paraíso, através da TV, do rádio, de "outdoors" e de 
variado material impresso na cidade. E esse paraíso iria se instalar no 
município a partir do dia 1• de janeiro deste ano. 

De um lado, tínhamos uma força representada pelo ex-Prefeito Ademir 
Lucas. De outro, basicamente, outra força, através do também ex-Prefeito 
Newton Cardoso. E já dizíamos, naquela oportunidade, que esses dois 
senhores, nestes 20 últimos anos de Contagem. representaram os dois lados 
de uma mesma moeda, os dois lados de uma moeda que significou o atraso 
político, a predominância da demagogia e da corrupção no município, 
fazendo nossa cidade ser tristemente conhecida, em nível nacional, como 
símbolo da corrupção. 

Sendo vitoriosa essa segunda força, o que encontramos, hoje, na cidade? 
As promessas não passaram de meras promessas de campanha. Como 
explicação para a crise. o atual Prefeito. Sr. Newton Cardoso, está 
responsabilizando os serviços públicos e os servidores públicos, colocando-
os como bodes expiatórios da crise que esses dois grupos instalaram no 
Município de Contagem. 

Hoje, o que queremos, aqui, é denunciar, alertar os Srs. Deputados e, mais 
ainda, a população de Minas para o que está acontecendo em Contagem . 
Uma das primeiras medidas do atual Prefeito foi extinguir a Companhia 
Urbanizadora de Contagem - CUCO -. que ele mesmo criou em 1973 e que 
se tomou o grande ladrão do município. Nela. as obras eram fraudadas, as 
concorrências viciadas; nela, padrinhos e amigos é que acabavam vencendo 
as concorrências. Isso desde 1973, no primeiro Governo desse senhor. Não 
foi diferente no seu segundo Governo, em 1983, nem no de um "pau-
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mandado" seu que assumiu em 1976, nem nos oito anos dos tucanos no 
município. 
É evidente que a CUCO foi criada para colocar um véu nos gastos 
desenfreados, sem nenhuma ética, com os recursos públicos de Contagem. 
Tanto que o então candidato, Deputado Estadual Ademir Lucas. em 1988, 
afirmou, e aqui está o Deputado Canarinho, que foi seu companheiro de 
batalha, para confirmar, que um de seus primeiros atos seria extinguir aquela 
Companhia. Agora, o Newton Cardoso a extingue, demite 1.200 servidores e 
diz que eles devem reclamar seus direitos trabalhistas na justiça. Hoje, pela 
manhã, estive com um grupo de funcionários da CUCO, no qual havia um 
funcionário com 23 anos de casa que não recebeu o mês de dezembro, o 
décimo-terceiro nem o salário de janeiro e foi mandado embora 
simplesmente com um comunicado, uma carta de três linhas e um aviso 
verbal, para que fosse à justiça reclamar seus direitos. 
Meus senhores e minhas senhoras, esse senhor já foi Governador de Minas. 
ao arrepio da lei e com a conivência da maioria desta Assembléia 
Legislativa, que foi irresponsável e não teve coragem de instalar o processo 
de "impeachment" contra ele. Poucas vozes, do PT e do PFL, se levantaram 
contra seus desmandos. E eis o que fez, ao arrepio da lei: aos funcionários 
contratados a partir de 5/10/88, não fez sequer uma comunicação. 
Simplesmente, mandou embora, dizendo que à empresa CUCO, uma 
sociedade de economia mista, também se aplicavam as normas 
constitucionais que estabelecem o concurso público. Hoje, esses 1.200 
servidores foram colocados no "olho da rua", sem nenhum direito, mesmo 
ocupando um emprego público, regido pela CLT, e nem as rescisórias foram 
feitas. Mesmo que a CUCO seja uma sociedade de economia mista, os 
acertos e rescisões trabalhistas sempre foram feitos com os prefeitos 
anteriores. 
Pois bem, esse trator que governa Contagem fez mais ainda: demitiu 1.800 
servidores de função pública, sem sequer dar o aviso prévio, sem comunicar 
que estavam demitidos, com uma simples lista afixada no saguão da 
Prefeitura. É um verdadeiro absurdo, que deve despertar a consciência dos 
Deputados e Deputadas desta Assembléia Legislativa, porque esse mesmo 
senhor, que está demonstrando seu autoritarismo, ao agir ao arrepio da lei, 
está em campanha para Governador do Estado. Temos que alertar a 
população mineira para o que ele já fez na educação e na saúde no Estado 
de Minas Gerais. Não podemos permitir que isso aconteça. 
Não contente com a situação de Contagem, causada pela incompetência do 
PSDB, que a governou por oito anos e nela deixou os salários dos servidores 
da Câmara Municipal atrasados desde agosto; os de servidores de outra 
área, desde setembro, e os dos servidores da Fundação do Ensino de 
Contagem, desde junho, o Sr. Newton Cardoso assumiu o Governo do 
município desprezando os salários atrasados. Só pagou 50% do salário de 
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janeiro e não está assumindo o compromisso de pagar o salário de fevereiro. 
Ele diz que não tem condições de governar. que o governo de Contagem é 
inviável. Tenho a certeza de que, se essa estrela vermelha estivesse na 
Prefeitura, não estaria fazendo reclamações, mas gerindo a crise e 
superando as dificuldades para governar o município. Vemos. claramente. 
que o Sr. Prefeito já declarou, publicamente, que não pagará nenhum salário 
atrasado, como se a dívida não fosse do município, como se os servidores 
do município, os 7 mil da administração direta, da CUCO, da Fundação de 
Ensino de Contagem e da Fundação de Saúde de Contagem não tivessem o 
direito de perceber seus salários. 
Esse é o quadro que observamos hoje. As duas grandes promessas dos dois 
caciques que concorreram em Contagem, Ademir Lucas e Newton Cardoso, 
eram a questão da isenção do IPTU e da taxa do lixo, o que foi pura 
demagogia. Prometeram, através de propagandas e "outdoors", e lá em 
Contagem todos os moradores do município, possuidores de mais de 100 mil 
moradias, receberam, agora, a taxa de cobrança de R$77,00, referente ao 
lixo. 
E quanto à outra promessa, que era a gratuidade da Fundação de Ensino de 
Contagem, com 12 mil alunos no 2° grau, estamos assistindo, hoje, a 
negociações para passar a Fundação de Ensino de Contagem para o Estado, 
eximindo a Prefeitura dessa responsabilidade. Que não fizessem demagogia 
durante a campanha, que tratassem o povo com seriedade, que 
respeitassem os compromissos assumidos e não viessem, agora, fazer 
exatamente o contrário. 
Não bastando tudo isso, ainda temos a grave situação da Companhia 
Urbanizadora de Contagem, com servidores contratados depois de 1988 e os 
contratados em 1973, que são o "limbo trabalhista", porque o Sr. Newton 
Cardoso assim o quis, jogá-los nesse limbo. Vamos aqui denunciar uma 
agressão sofrida, ontem, pela Vereadora do PT Letícia da Penha, que ocupa 
o seu segundo mandato como Vereadora do Município de Contagem. Trata-
se de uma brava companheira, que vem denunciando os desmandos desses 
dois senhores, que querem se arvorar em donos do Município de Contagem 
e que vêm denunciando os próprios desmandos da Câmara Municipal. 
Ontem, por volta de 9h30min, com uma comissão de moradores que tinha a 
intenção de reclamar da taxa de lixo cobrada indevidamente pelo Sr. 
Prefeito, a Vereadora foi agredida na ante-sala do gabinete do Prefeito 
Newton Cardoso. A Vereadora foi agredida fisicamente pelo Sr. Darci 
Gonçalves, morador do Bairro São João, também chamado de "Darci das 
bicicletas", que é o 1°-Suplente de Vereador do PTB do município e bate 
palmas para o Sr. Newton Cardoso, apesar de se tratar de um criminoso, 
inclusive com passagem pela polícia. Esse senhor agrediu violentamente a 



126 
vereadora porque ela assumiu a defesa dos moradores, estando ao lado do 
povo em suas reivindicações. E nalja foi feito. Ontem mesmo entramos com 
uma queixa-crime contra o Sr. DarCI--Gonçalves. Esse senhor deveria, pelo 
menos na ante-sala do gabinete, receber com educação os representantes 
do povo, eleitos para defender seus interesses. Só após ter sofrido a 
agressão foi que alguns assessores e o próprio Chefe de Gabinete do 
Prefeito aproximaram-se para retirar o brutamontes que estava agredindo a 
Vereadora. 
O que se pode esperar de uma cidade onde servidores são jogados no 
"limbo jurídico", onde não se paga direito trabalhista, onde a educação é 
ultrajada, onde os salários atrasados dos servidores não são pagos e onde 
uma Vereadora é agredida na ante-sala do Prefeito? E, mais ainda, o que se 
poderá esperar de Minas Gerais, caso esse senhor mantenha sua idéia de 
ser governador dos mineiros? Minas já está cansada das falcatruas, do 
entreguismo, da CEMIG, que aí está reclamando da iniciativa privada, da 
subserviência desse Governador ao Governo Federal. Não precisamos de 
uma experiência dessas novamente. 
Queremos alertar os Deputados, contando com sua solidariedade para 
discutirmos o assunto, assim que se instalarem as comissões, quando 
voltaremos a esse debate. Convido o colega Deputado Arnaldo Canarinho, 
que também é eleito por Contagem, a fazer essa discussão, em defesa dos 
interesses da população, não só da tribuna mas nas comissões desta Casa, 
mostrando a Minas Gerais quem é esse senhor e quais são os métodos por 
ele empregados, hoje, no governo do Município de Contagem. Obrigado. 
o Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na semana 
passada, mais precisamente no dia 18, trouxemos à tribuna informações 
sobre as demissões que ocorreram, de forma maciça, na CENIBRA. 
Passados oito dias, estamos vendo estampada, nas páginas do jornal 
"Estado de Minas", a repercussão dessas demissões, inclusive com 
truculência por parte de funcionários de empresas ligadas à CENIBRA, os 
quais estão enxotando repórteres do referido jornal das dependências da 
empresa, na área de florestamento, nas proximidades de Guanhães, 
tentando impedir, assim, que eles informem à população o que está 
ocorrendo no mundo do trabalho em Minas Gerais. 
No dia 18, apresentamos dois requerimentos. Um deles, solicitando a 
presença do Embaixador do Japão aqui em Minas Gerais, para que ele 
pudesse conhecer a dura realidade vivida pelos trabalhadores da CENIBRA, 
na área de florestamento. Enviamos, também, um requerimento solicitando 
uma série de informações ao Embaixador, uma vez que o Governo Japonês 
é detentor de 49% das ações da CENIBRA. Questionamos se o Japão tem 
conhecimento dessas demissões que estão ocorrendo de maneira 
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desumana, colocando pais de famílias na rua e aumentando o problema 
social em nosso Estado. Além do mais, trabalhadores doentes são 
dispensados, como é o caso citado na reportagem do "Estado de Minas" do 
operador de motosserra Antônio Moreira Santos, de 49 anos, que, hoje, sofre 
seqüelas de acidente de trabalho. Ficou surdo e está sofrendo problemas de 
vista. Foi demitido e, certamente, não vai conseguir emprego no mercado. 
Não podemos admitir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que uma situação 
como essa continue acontecendo com a conivência do Governo do Estado, 
uma vez que ele indica o presidente da CENIBRA. O Governo do Estado 
tem sua participação através da Vale do Rio Doce na administração da 
CENIBRA. 
Queremos uma solução por parte do Governo. E foi nesse sentido que 
acionamos a Embaixada do Japão, cujo requerimento foi aprovado dia 20. 
Hoje, o Presidente da Assembléia o encaminha para que o Embaixador tome 
conhecimento dessa realidade. Não queremos que a burocracia dificulte a 
solução para os trabalhadores. Queremos que a negociação seja feita o mais 
rápido possível e que essas demissões não se consolidem, uma vez que o 
problema vem se agravando há mais de um ano, com demissões 
sucessivas. 
Ficamos estarrecidos ao tomar conhecimento desse fato, em que os 
jornalistas e fotógrafos do "Estado de Minas", ao tentarem testemunhar "in 
loco" a situação das demissões, não tiveram acesso ás dependências da 
CENIBRA. 
Quero aqui prestar a nossa solidariedade ao jornalista do "Estado de Minas" 
e repudiar a atitude do chefe da empresa PLANTAR, que é ligada á 
CENIBRA. Isso demonstra que, realmente. ela quer promover as demissões 
sem ser incomodada ou questionada por ninguém, não apresentando, 
publicamente, a realidade para o Estado de Minas Gerais. Mas, não vamos 
desistir. Queremos solicitar aos Deputados que também visitem o Vale do 
Aço e o Nordeste de Minas Gerais e conheçam a realidade dos trabalhadores 
da indústria extrativa, que, também, se posicionem, para revertermos essas 
demissões que, sem dúvida, trarão grandes conseqüências para o Estado de 
Minas Gerais . 
Gostaria de apresentar alguns trechos dessa reportagem para mostrar a 
realidade que estão vivendo os trabalhadores da CENIBRA. (- Lê:) 
"O Sindicato das Indústrias Extrativas de Guanhães está tentando junto á 
Justiça do Trabalho e á Secretaria de Estado para Assuntos e Relações 
Sindicais a suspensão das demissões efetuadas pela CENIBRA no último dia 
17, que atingiram 254 trabalhadores florestais da empresa na região centro-
nordeste de Minas". 
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o Presidente do Sitiextra, José Maria Soares, disse "que as demissões estão 
criando um grave problema social na região, expondo muitas famílias à 
própria sorte. os trabalhadores demitidos não têm outra opção de emprego 
similar, e o mais grave é que muitos estão doentes e incapacitados para o 
trabalho". Realmente, os trabalhadores que trabalham no plantio e nas 
indústrias de eucalipto não têm outra alternativa de trabalho, nem mesmo na 
área de alimentos. A reportagem diz que "a CENIBRA informou que as 
demissões foram feitas porque os custos de produção estavam aHos e a 
empresa partiu para investimento em tecnologias, mecanizando a atividade 
de extração de madeira, onde é empregada a força de trabalho dos 
demitidos". Soares, Presidente do Sindicato, qualificou a atitude da empresa 
de desumana. Realmente, foi desumana, como pudemos ver no Estado de 
São Paulo, a substituição do plantio e da colheita da cana pelas máquinas. 
Aqui, não é a cana, é o eucalipto, que está colocando no "olho da rua", 
milhares de trabalhadores. No caso, a CENIBRA tem agravado a situação, 
aumentando as demissões. Como já dissemos, o operador de motosserra é 
um exemplo de trabalhador que está sendo demitido, em conseqüência de 
acidentes no trabalho. Um operador de motosserra disse à reportagem: 
"Estou em tratamento médico, preciso fazer uma cirurgia no olho esquerdo e 
fui demitido injustamente". Esse trabalhador, que tem catarata, perdeu por 
completo a audição do ouvido direito, depois que uma tora de eucalipto caiu 
na sua cabeça há 12 anos. "Esse funcionário jamais poderia ser demitido", 
garantiu Soares. Diz ainda que "para não homologar as demissões, o 
Sindicato está encaminhando à Justiça do Trabalho exames médicos que 
comprovam a denúncia". O sindicato está certo. Se essa é a realidade, 
precisamos usar os instrumentos que são comprobatórios dessa situação 
para mostrá-la. Pela reportagem, podemos ver que os trabalhadores 
florestais que trabalham na região centro-nordeste e no Vale do Aço, 
principalmente aqueles contratados por empreiteiras, exercem trabalho 
pesado, debaixo de sol e chuva. O Presidente do Sitiextra diz que "para 
agravar ainda mais as relações de trabalho, esses trabalhadores são tratados 
com truculência pelos chefes que fazem ronda diária nas áreas de 
desmatamento". Na região de Açucena, a 40km da CENIBRA, a reportagem 
do "Estado de Minas" constatou a truculência desses chefes, ao ficar detida, 
durante quase duas horas, na quinta-feira, numa área de extração de 
eucaliptos, às margens da BR-259. Um dos chefes, Reinaldo Roveda, que 
estava em veículo da empreiteira PlANTAR ameaçou tomar o equipamento 
fotográfico do fotógrafo Leonardo Morais. 
Em seguida, com a ajuda de outro funcionário dessa empreiteira, bloqueou 
a estrada para que o carro da reportagem não saísse do local. Roveda, 
bastante nervoso, quis chamar a polícia para prender a equipe de 
reportagem. Desistiu e resolveu chamar ao local o supervisor de operações 
da CENIBRA, Francisco Bretas. "A CENIBRA proíbe fotos e reportagens 
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nesta área", disse Roveda. Ao chegar ao local, Bretas pediu desculpas aos 
repórteres, afirmando que tudo não passava de um mal entendido e que não 
·existe assunto proibido para a CENIBRA. No entanto, isso somente 
aconteceu após a humilhação por que passaram os repórteres. A Assessoria 
de Comunicação da empresa prometeu tomar as providências para apurar o 
fato. Esperamos que as providências sejam tomadas e que sejam revertidas 
as demissões dos trabalhadores. 
Voijamos a falar sobre a participação do capital japonês em investimentos no 
Estado de Minas Gerais. Nós, que acionamos o Embaixador do Japão no 
Brasil, tomamos conhecimento de que o Japão tem interesse em investir 
cerca de US$850.000.000,00 no Projeto de Desenvolvimento do Cerrado, 
conforme afirmação do Secretário Alysson Paulinelli. 
Queremos que o Japão, ao investir nas terras mineiras, não deixe de 
considerar a situação dos trabalhadores, que ele tome conhecimento da 
situação vivida pelos trabalhadores em empresas que têm capital japonês 
sendo aplicado, como é o caso da CENIBRA. Temos dúvidas sobre o 
conhecimento, sobre a participação do Japão naquelas demissões, uma vez 
que o Japão é signatário da Convenção 158 da Organização Internacional do 
Trabalho- OIT. 
Queremos os investimentos do Japão em Minas Gerais. No entanto, 
queremos que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Queremos 
que, neste momento de dificuldades, os empregos sejam preservados, 
garantindo assim, a tranqüilidade para as famílias dos trabalhadores. 

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

Srs. membros da Mesa, Deputadas, Deputados, minhas senhoras e meus 
senhores, o motivo pelo qual uso a tribuna, nesta tarde, é para agradecer a 
Deus e aos colegas a confiança que tiveram em mim; agradecer ao nosso 
partido, o PPB; agradecer aos lideres dos partidos, que se reuniram ontem 
para decidir as presidências de comissões; agradecer de todo coração 
àqueles que se empenharam, que acreditaram na minha mensagem, 
indicaram-me e aceitaram a minha indicação à Presidência da Comissão de 
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais . 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não só aceitei essa indicação como a 
quis, como a pedi ao nosso partido essa Comissão, pelo fato de ser um 
ambientalista nato, de ser ambientalista por convicção filosófica. Na 
verdade, Srs. Deputados, todas as comissões são de suma importância 
nesta Casa. Mas este Deputado tem três projetos profundamente 
ambientalistas tramitando nesta Casa, razão pela qual agradeço de todo 
coração a Deus e aos senhores por essa indicação. Cremos, com convicção 
absolutamente embasada nas lições da história e na Bíblia Sagrada, que é o 
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maior manual de governo para todos os homens, porque é o manual de 
governo deixado por Deus. Quando tratamos bem nosso meio ambiente, 
quando cuidamos da terra, naturalmente as outras coisas darão certo, porque 
deram certo no passado. O homem, na sua estrutura física, intelectual, tem 
duas naturezas: a natureza humana - e o vocábulo "homem" vem da palavra 
"humus", do latim, que significa barro - e a natureza espiritual. Na sua 
natureza espiritual, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, para reinar 
sobre todas as obras que Deus fez, com sabedoria, com justiça, sendo 
político, porque isso distingue o homem de todos os seres que estão sobre a 
Terra. Tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, o homem teria de 
ser, antes de tudo, político, porque a palavra política, quando examinada no 
seu sentido amplo, no seu sentido clássico, significa a arte de governar bem. 
E Deus governa muito bem. No "Aurélio" está escrito que política é a arte de 
governar bem, de apascentar homens. Governar é o mesmo que apascentar, 
e apascentar é o mesmo que alimentar. E acreditamos que essa natureza 
espiritual há de sobrepujar as vontades da carne, da natureza humana, que é 
facciosa, que é partidarista, que é egoísta, que não se compromete com o 
que diz. Uma característica do cidadão do céu, do homem espiritual, do 
político sério, já dizia Salomão, o mais reconhecidamente sábio de todos os 
homens, o cidadão celestial é aquele que empenha a sua palavra e não volta 
atrás, ainda que em prejuízo próprio. Cremos na ação do Espírito de Deus e 
oramos por isso. E com outros Deputados e tantos outros também oramos 
por uma mudança, de tal maneira que as coisas mais valiosas sobrepujem 
as coisas menos valiosas. Mas o homem, na sua natureza física e humana, é 
formado pela Terra. E quando o homem fere a Terra, ele fere a todos que 
estamos sobre ela. A natureza e a Terra foram criadas por Deus. Essa bola 
em cima da qual estamos, que gira em tomo do seu próprio eixo, que gira 
em tomo do Sol, de onde se contempla a Via Láctea, a Terra é do Senhor, 
assim como os homens. Portanto, a Terra é um organismo vivo; ela tem 
vida, assim como o mar e os rios. Há vida mineral, sim, mas quando o 
homem fere a Terra, ele fere a si mesmo, que está sobre a Terra. 
Quando o homem cuida da Terra, do verde, das águas, da fauna, não no 
sentido exagerado de algumas "religiões", que fazem do meio ambiente um 
deus, porque a Terra foi feita para o homem, e não o hOmem para a Terra, 
para a natureza. O homem é a coroa da criação de Deus, é a imagem e 
semelhança do seu Criador, numa consciência responsável, num exercício 
político responsável e num conhecimento da vontade do Criador, por isso 
devemos cuidar desta Terra. 
No livro de Isaías, o profeta diz que, referindo-se Deus a seu povo, profere 
as seguintes palavras: "Ah, se meu povo me escutasse, se me meu povo me 
desse ouvidos, a sua paz seria abundante como a paz de um rio, e sua 
justiça, abundante como a força do mar." Quando li esse versículo pela 
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primeira vez, perguntei-me como á_ca a paz de um rio das Velhas. o gemido 
do rio São Francisco e a agonia de tantos rios de nossas matas ... 
Meus amigos, caros Deputados, agradecendo àqueles que confiaram e 
confiam em mim, àqueles que oram por mim, desta tribuna, prometo Àquele 
que comanda a minha vida e aos colegas de trabalho fazer tudo nesta 
Comissão - evidentemente consultando os colegas, porque na multidão dos 
conselheiros estão as sábias decisões - assim o nosso meio ambiente 
contribuirá para essa paz; para a paz dos nossos rios e, principalmente, dos 
remanescentes que venceram milagrosamente a poluição e a destruição, o 
desmatamento irresponsável, ganancioso, cnmmoso, imposto, 
principalmente ao povo do Norte de Minas, do outro lado do rio São 
Francisco, em que a única opção, errada, suicida, é de se destruir as 
florestas. Querem produzir carvão acabando com árvores frutíferas como o 
pequizeiro, o juazeiro e o jatobá. 
Nós, que estamos investidos de autoridade e responsabilidade no tempo e 
no espaço, temos o anseio e o clamor do povo, e que Deus transforme em 
projeto, porque é vontade de Deus e política de cada um dos Deputados que 
seja transformado em projeto aquilo que faça o homem feliz. E que a Terra 
agradeça e não se choque com as ações do homem. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Cartos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz; ilustres Srs. Deputados presentes; Sr"s. Deputadas; senhores e 
senhoras que nos visitam. 
O Governador Eduardo Azeredo tem participado de inúmeras reuniões fora 
de Belo Horizonte. Já tivemos oportunidade de assistir a algumas dessas 
reuniões, desses encontros com Prefertos e associações regionais do 
Estado. E a sua pauta principal, sem dúvida alguma, é a divulgação do 
Projeto Robin Hood, votado e aprovado por esta Casa Legislativa. 
Nesse projeto, a parte que coube ao Governo do Estado e aos Srs. 
Deputados foi cumprida com muita discussão, após inúmeras reuniões, até 
se chegar a um modelo que trará, e que já está trazendo a justiça e a 
eqüidade ao Estado. 
Por outro lado, podemos observar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma falta 
de sincronismo por parte das Prefeituras com o Estado, tomando-se como 
denominador comum o Projeto Robin Hood, que trata da redistribuição do 
ICMS. Murtos Prefeitos ainda não estão conscientes de suas 
responsabilidades. Não sabem que deve haver mudanças profundas e 
radicais. inclusive escalando as prioridades para seus municípios, prioridades 
que compreendam a preservação do patrimônio histórico, a saúde pública, a 
educação pública e vários outros itens, que faz com que cada município 
possa ter um índice maior de participação na redistribuição do ICMS. 



132 
O que podemos observar é a mobilização dos grandes municípios. Estes, 
sim, têm uma boa assessoria, estão conscientes do que devem ou não fazer 
e estão lutando para que seus espaços sejam preservados e para que não 
venham a sofrer algum tipo de prejuízo ou perda por causa do projeto. 
Tudo isso é verdade, mas gostaria, nesta tarde, de chamar a atenção dos 
senhores parlamentares e dos Srs. Prefeitos, e o fazemos de viva voz. 
Vamos enviar um oficio àquelas Prefeituras que não têm o aparato, que não 
têm o suporte dos grandes municípios. para que tomem cuidado e atentem 
para alguns dados, que tenho em mãos e que me levam a acreditar que é 
chegada a hora de o Governo do Estado fazer uma análise mais apurada e 
mais profunda dos resultados do Projeto Robin Hood para 1997. 

Estivemos na Secretaria da Fazenda, na Superintendência da Receita 
Federal do Norte de Minas e solicitamos que fosse feita uma análise dos 
índices do VAF dos municípios norte-mineiros após a consolidação da Lei 
Robin Hood. Assim, queremos passar alguns dados que nos preocupam e 
que devem ser motivo de preocupação desta Casa, já que tivemos uma 
participação ativa e somos co-responsáveis por esse projeto: 41 ,8% dos 
municípios do Norte de Minas vão perder arrecadação, com base no índice 
do VAF divulgado pela Secretaria da Fazenda. Vejam os senhores que o 
Município de Manga, que é o ú~imo município no extremo norte, às margens 
do São Francisco. terá uma diminuição de 47,44%, com base no índice do 
VAF. O Município de Jaíba perderá 41,76%; Mirabela perderá 39,75%; 
Bocaiúva. 34,61 %; ltacarambi, 25,68%; Mato Verde, 26,18%; e, por aí afora. 
perfazendo 41,8% dos municípios dessa região. 

Com base nessas informações, Sr. Presidente, fomos à Secretaria da 
Fazenda e pedimos aos técnicos uma explicação. para que pudéssemos 
esclarecer aos apavorados Prefeitos do Norte de Minas Gerais. Eles nos 
mostraram alguns gráficos e fizeram algumas colocações, mas não 
convenceram este Depu1ado. Alegaram emancipações, perda de território. 
perda de população, desconhecimento dos critérios da Lei Robin Hood. Em 
todas as contas que fizemos, mesmo quando os dados se referiam aos 
municípios que tiveram distritos emancipados, nenhum município justificou a 
perda de mais de 47%, como aconteceu em alguns municípios. 

Fizemos, então. um desafio, para que eles façam um levantamento de 
cidade a cidade. Vamos fazer esse alerta às várias associações de 
municípios. Entendendo que não basta apenas fazer a apologia do Projeto 
Robin Hood, que deveria trazer justiça e eqüidade, que defendemos e que 
continuamos a defender, desde que os técnicos possam explicar. item por 
item. aos prefeitos sobre a perda acentuada em suas receitas para o ano de 
1997. 

Queremos fazer um apelo a esta Casa, aos Srs. Deputados, especialmente 
ao Depu1ado José Militão, que foi Secretário de Assuntos Municipais, que 
ajudou muito na elaboração dos critérios dessa lei, para que nos ajudem. 
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Vamos, também, fazer um convite ao atual Secretário de Assuntos 
Municipais, Deputado Federal Carlos Mosconi, ao Sr. José Henrique 
Portugal, que tem distribuído milhares e milhares de "releases" fazendo a 
propaganda do Projeto Robin Hood, bem como ao Sr. Secretário da 
Fazenda, para que venham explicar aos Prefe~os, convencendo-os, porque, 
sinceramente, não entendemos mesmo após 3 horas, na Secretaria da 
Fazenda. Acho que isso é o mínimo que esta Casa pode e precisa fazer. 
Precisamos assumir a co-responsabilidade da aprovação desse projeto a fim 
de que não sejamos acionados da fonma que estamos prevendo que 
seremos, neste ano de 1997, quando muitos municípios estão contando com 
recursos que ainda não existem e jamais existirão. Que eles tomem 
conhecimento dessa realidade, entendam essa matemática e tirem 
defin~ivamente de seus planos os recursos com os quais já contavam. 
Diante desse quadro, é preciso que muitos municípios, de áreas 
extremamente pobres e carentes, deparem com a realidade e risquem, de 
uma vez por todas, os planos que faziam com os reais a mais que 
esperavam caíssem nas contas de 1997. 
Queremos pedir ao futuro Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, a efetiva participação desta Casa, que 
promova esse encontro o mais urgente possível, para que possamos ter as 
explicações e repassá-las aos Prefe~os, que certamente a nós recorrerão 
durante o ano de 1997. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

2• PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

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

passa à 2• 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 . 

Comunicação da Presidência 
-A Comunicação da Presidência foi publicada na edição anterior. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência reitera o apelo às bancadas para que procedam à indicação 

dos seus Líderes, uma vez que se encontra esgotado o prazo a que se refere 
o§ 1• do art. 67 do Regimento Interno. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do PSDB, d~ PL e do PTB -
infonmando a fonmação de bloco parlamentar, confomne as .ormas do art. 72 
e parágrafos, do Regimento Interno; pela Bancada do PTB - indicando os 
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Deputados Paulo Schettino e Ambrósio Pinto para atuarem como Líder e 
Vice-Líder do partido, respectivamente; e pelos Deputados Ambrósio Pinto -
informando sua desfiliação do PSDB e sua filiação ao PTB; João Batista de 
Oliveira - informando sua desfiliação do PSB; Wilson Trópia - informando 
que passa a atuar como Líder do PV (Ciente. Publique-se. Cópias às 
Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); Jaime Martins (2) -
falecimento do Sr. Anivaldo Elpídio Gonçalves e da Sra. Beralda Diniz 
Teixeira, em Divinópolis; Marco Régis (2) - falecimento da Prata. Maria 
Elizabeth Freire da Silveira, em Belo Horizonte, e do radialista João Batista 
da Silva (Joãozinho Dureza), em Muzambinho; Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. João Salum, em Belo Horizonte; e Alberto Pinto Coelho-
falecimento do Sr. Castro Alves Campos, ex-Prefeito de Dores de Guanhães, 
em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n• 698/96, que dispõe 
sobre a gratuidade do ensino em todos os níveis. Inclua-se o projeto em 
ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 

- A seguir. são deferidos, e será fixada a data oportunamente, 
requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e outros, solicitando a 
realização de uma reunião especial para comemorar os 80 anos de 
existência do Lions Club; e Péricles Ferreira e outros, solicitando a 
realização de uma reunião especial para comemorar os 70 anos de fundação 
do jornal "Estado de Minas", a serem completados no dia 7 de março 
vindouro. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei 

Complementar n• 14/95, do Deputado Jairo Ataide, que altera a redação do 
parágrafo único do art. 5" da Lei Complementar n• 33, de 28/6/94. O parecer 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Arquive-se o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 614/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos. que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de São Francisco de Paula. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

2" Fase 
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O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1" Fase, a Presidência 

passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. · 

Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente- Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 425/95, do 

Deputado Ermano Batista, que acrescenta um 4° parágrafo ao art. 48 da Lei 
n• 7.109, de 13/10/77, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério 
Público do Estado de Minas Gerais. O parecer da Comissão de Justiça, que 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A 
Comissão de Administração Pública opina pela rejeição do projeto. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita o 
adiamento da discussão do projeto. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

pedindo, há algum tempo, um plano de carreira para os servidores públicos 
do Estado, especialmente para os servidores da educação. Tenho seis anos 
de Casa e ano após ano o Governo promete mandar esse projeto, mas nada 
acontece. Há a entrada de alguns projetos que fazem pequenas 
modificações e que não resolvem o problema principal dos trabalhadores da 
educação. Precisamos discutir melhor essa modificação que é proposta pelo 
Deputado Ermano Batista. Em virtude disso, precisamos de um 
aprofundamento maior. 

O projeto foi considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição e 
Justiça. O Plenário o rejeitou. Depois, foi rejeitado na Comissão de 
Administração Pública. Na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, também foi rejeitado e elaborado o parecer pela aprovação. 
Então, é preciso termos muita clareza para votarmos esse projeto. Por isso, 
solicitamos aos ilustres Deputados que aprovem o requerimento. A partir daí, 
poderemos discutir esse tema, que é muito importante e que diz respeito ao 
quadro de pessoal da educação de Minas Gerais . 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, aproveitando o 

encaminhamento do requerimento do colega Gilmar Machado, que trata do 
Projeto de Lei n• 425/95, referente ao magistério do Estado de Minas Gerais, 
quero complementar a intervenção que fizemos há pouco no Pequeno 
Expediente . 

Chegou às nossas mãos, ontem, uma listagem com o nome de 168 
servidores públicos do Município de Contagem que viveram uma situação 
muito privilegiada. No final do ano passado, quando alguns servidores de 
Contagem tinham seus salários atrasados em até 6 meses, incluindo o 
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décimo terceiro, esses 168 funcionários receberam, em dezembro, um acerto 
que é uma verdadeira imoralidade. Esses 168 servidores, que ocupavam 
cargo de recrutamento amplo em Contagem, em detrimento de 6.630 da 
administração direta, receberam 32% da folha de pagamento de dezembro. 
Houve até indenizações para Secretário do município, como a do Sr. 
Expedito Gomes Ferreira, Presidente do PFL de Contagem e Secretário de 
Abastecimento, que recebeu R$26.189,00. O innão do ex-Prefeito Ademir 
Lucas, Lecy Lucas Gomes, ex-Secretário de Administração, recebeu 
R$23.886,48. 

Então, quando vemos um município da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte com uma insolvência tão grande, fazemos a denúncia. 
Denunciamos, no tempo que nos foi garantido, no Pequeno Expediente, a 
situação caótica do município, o que é uma imoralidade: uma folha 
privilegiada de pagamento em detrimento da maioria dos servidores. 

O mais engraçado é que, dessa lista de 168 servidores, 54 são parentes do 
ex-Prefeito Ademir Lucas e do ex-Prefeno Altamir Ferreira. Isso é um 
verdadeiro absurdo. Fazemos essa denúncia aproveitando o 
encaminhamento do requerimento do Deputado Gilmar Machado, que trata 
da questão do servidor público, para deixar registrado nos anais da Casa um 
dos motivos da atual crise por que passa o Município de Contagem. 

Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 

aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 710/96, do Deputado Marcos 

Helênio, que toma obrigatória a publicação da relação dos estabelecimentos 
comerciais e industriais multados por poluição e degradação ambiental. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n• 1, que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda n• 
1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1. que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1• turno, o Projeto de Lei 
n• 710/96 com a Emenda n• 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

3° PARTE (GRANDE EXPEDIENTE) 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2• Parte, a Presidência 

passa à 3• Parte da reunião e concede a palavra aos oradores inscritos para 
o Grande Expediente. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gil mar Machado. 
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O Deputado Gilmar Machad~_- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, ocupo a tribuna nesta tarde porque, surpreendido com uma 
declaração, gostaria de tecer alguns comentários sobre o novo estilo que 
teremos nesta Assembléia Legislativa, o estilo "bateu, levou". Agora, 
também em Minas Gerais, entramos em um novo estilo, um estilo usado em 
nível federal, o estilo "Sérgio Motta". Esse novo estilo parece que vai chegar 
a Minas e à Assembléia Legislativa. Realmente, fiquei muito interessado 
nesse estilo, principalmente rara Minas, em virtude da sua tradição de 
debater politicamente. o Govs;nador Eduardo Azeredo indica para a Casa 
Civil o ex-Presidente da Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, dizendo 
que, agora, entraria em uma nova fase, uma fase mais política. Logo em 
seguida, pudemos ver qual é a fase política do Governo Azeredo: é o "bateu, 
levou". Vamos entender, então, o que significa isso. Concedo um aparte ao 
Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Eu só gostaria de dizer que o 
nobre colega e companheiro fez referência ao estilo Sérgio Motta, mas esse 
estilo é cópia de outro tristemente conhecido no Brasil na "era Collor". O 
Cláudio não sei de quê, Assessor do Presidente, também inaugurou essa 
fase do "bateu, levou". Realmente, é o Governo Azeredo, através de sua 
Liderança de Governo, em boas companhias. Não é só o trator sobre a 
Oposição, a aliança do mal, mas também um resquício e uma saudade da 
"era Collo~·, que tanto mal fez à história do Brasil. 
O Deputado Gilmar Machado - Queremos concordar com o que foi dito 
pelo nobre Deputado e dizer que nós do PT não temos medo de ameaças e 
vamos conti!'·.:3r aqui fazendo oposição ao Governo Azeredo, apresentando 
dados, númE · JS e cobranças, porque esse é o papel da Oposição, e nós 
vamos desempenhar esse papel. Gostaríamos, sim, que os Deputados 
viessem para o debate. Vamos fazer o debate. Temos o maior interesse 
nisso. Queremos discutir a questão dos títulos, queremos discutir a questão 
dos 200 milhões de eurobônus que foram lançados no mercado 
internacional, gerando uma arrecadação de mais de R$300.000.000,00, os 
quais, de acordo com a autorização do Poder Legislativo, seriam destinados 
a ações sociais. Queremos saber quais as ações sociais que foram feitas 
com esses mais de R$300.000.000,00 que foram arrecadados com os 
eurobônus lançados no mercado internacional. Queremos saber onde estão, 
quem vendeu, quem comercializou, qual foi o deságio. Quais foram as 
empresas que fizeram a venda desses eurobônus? Queremos saber! Essas 
são as informações que queremos. Concedemos o aparte ao Deputado 
Miguel Martini, que deve nos dar essas respostas . 
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Antes de mais nada, quero até 
pedir uma confirmação de V. Exa. porque, pelo que estou entendendo, como 
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o PT gosta de debater, essa notícia que V. Exa. nos trouxe deve alegrar toda 
a Bancada do PT, porque supõe-se, de acordo com a notícia infonnada, que 
os governistas e aqueles que apóiam o Governo, ou aqueles que apóiam as 
propostas do Governo por serem boas vão debater. E não apenas ouvir a 
Oposição, que, muitas vezes, se além apenas à questão ideológica. A 
sociedade precisa ser esclarecida. E é exatamente por meio do debate que 
ela poderá se posicionar e saber onde está a verdade: se de um lado ou de 
outro. 
Isso não sugere nenhum rolo compressor. Pelo contrário, a acusação anterior 
é de que havia rolo compressor e que não se queria debater. Agora, a 
segunda notícia que V. Exa. anunciou é que haverá o debate, e isso 
minimiza ou até acaba com o rolo compressor, de acordo com a teoria 
defendida pelo PT. O fato de querennos debater e esclarecer a opinião 
pública é uma maneira nova de se posicionar, de acordo com a orientação 
da Bancada e do bloco governista. Por exemplo, a respeito dessas 
infonnações que V. Exa. está agora veiculando, começa a surgir a 
possibilidade de dúvida em relação à emissão dessas debêntures ou de parte 
da CEMIG, fato sobre o qual não há mais dúvida nenhuma. Há, inclusive, 
um comunicado oficial do próprio BNDES, que foi com quem o Governo do 
Estado realizou a operação, esclarecendo que a primeira informação fora 
prestada precipitadamente - não sabemos por que razão - de que seriam 
mais de R$800.000.000,00. Não é esse o valor, mas, sim, 
R$400.000.000,00. E essas debêntures estão dentro daquele valor total de 
R$1.200.000.000,00 que a Assembléia Legislativa autorizou ao Governo 
negociar, desde que ele mantivesse o controle acionário, confonne defende 
a Constituição. Então, é uma operação absolutamente correta e de acordo 
com todos os princípios constitucionais, legais, éticos e morais. Não houve 
desconto. Pelo contrário. houve acréscimo no valor nominal de até 10%. Ou 
seja, na verdade. r: C.> ··o de Minas estaria ganhando, o que os outros não 
fizeram. E a · .. ··~ , __ ; feita com um órgão oficial, o que inviabiliza 
qualquer ôpoc, ·.·;s:é ···' · ganho, porque é tudo oficial. 
É esse tipo uc·· rrc":"d1mento que queremos ter. Queremos mostrar a 
verdade. V. Exa. e um grupo muito eficiente da Bancada do PT trazem a 
denúncia, e queremos esclarecer a opinião pública. E V. Exa. já sabe disso. 
O próprio BNDES - e tenho o comunicado em mãos - já esclareceu essas 
dúvidas. Mas, quanto a outros eurobônus ... 
O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Gostaria de contra-apartear, 
dizendo o seguinte: que transparência é essa, se os contratos não foram 
encaminhados por esta Casa, confonne detennina a própria legislação? O 
que se quer esconder? Que transparência é essa, que não dá publicidade a 
essa famosa caixa-preta que se chama acordo de acionistas da CEMIG? Se 
o Deputado fala muito em transparência, esses fatos teriam vindo à tona. E, 
mais ainda, a própria imprensa tem dificuldade enonne em ter acesso às 
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informações referentes às debêntures e, muito principalmente, ao processo 
camuflado de privatização da CEMIG. Acho que essa transparência é 
falaciosa. 

O Deputado Gilmar Machado - Quero só colocar que entendemos que o 
debate é salutar, mas existem formas e formas de se fazer, maneiras e 
maneiras de ser realizado. Achamos que o debate é extremamente positivo 
e esperamos que ele ocorra. Ele deve prevalecer, porque essa é a forma de 
a Assembléia Legislativa trabalhar e agir. O que questionamos e discutimos 
é o método, as formas como são colocadas as questões, porque, da forma 
como aconteceu, dá a entender que é o rolo que veio para cima, para 
sufocar, esmagar. Isso não nos preocupa, porque já trabalhamos dentro do 
sistema e não estranhamos. O que estranhamos é o Governo dizer que teria 
uma nova atuação politica e vir com o velho método de esmagar a 
Oposição. Mas isso também não nos preocupa. 

Com relação ao debate, queremos colocar a questão dos eurobônus. 
Estou, aqui, com uma carta do BNDES e também com a relação de todos os 
títulos emitidos pelo Governo de Minas desde janeiro de 1991 até fevereiro 
de 1997, com os valores já convertidos, alguns em cruzeiro e outros em 
cruzeiro real e, depois da conversão, já em real. Estamos rastreando todas 
essas questões, porque o que está sendo discutido são os 33% das ações 
ordinárias, com direito a voto, que foram emitidas no valor de 
R$442.718.540,00, que foram emitidos, através de debêntures, para o 
Banco, conversíveis em ações, e essas conversões vão girar em tomo de 
R$1.200.000.000,00. Estranhamos que tenha sido feito um lançamento em 
apenas um ano e meio e haja uma supervalorização de R$400.000.000,00 
para R$1.200.000.000,00. 

Outra questão que queremos colocar é sobre as ações preferenciais, os 
eurobônus que foram lançados em nível internacional, que renderam em 
tomo de R$300.000.000,00, foram de ações preferenciais e não ordinárias. 
Onde estão as informações? Queremos essas informações. Quais foram os 
gastos sociais feitos com esse dinheiro? Na autorização de 1991, feita pela 
Assembléia Legislativa, que jogou o dinheiro no mercado e, dois anos 
depois, o dinheiro começou a entrar. .. onde está o projeto? Era muito claro, 
na lei autorizativa, que seria para gastos sociais. Onde estão? 

São essas as questões que queremos debater, não é só sobre as ações 
ordinárias. Continuamos em dúvida, porque o contrato não chegou. Por que 
o Governo está sonegando essas informações? Temos requerimento 
aprovado no ano passado solicitando essas informações. e nada aconteceu . 
O Deputado Marcos Helênio, agora, reforçou, pedindo a presença, e 
esperamos que venham realmente, tanto do Secretário da Fazenda, quanto 
do Presidente da CEMIG, mas que nos mandem o contrat· antes, porque, 
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senão, não poderemos participar do debate. O debate existe quando há 
informações, para que possa haver contraditório. Senão, o que acontece é 
um monólogo. 

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Primeiro, para esclarecer, as 
ações preferenciais não têm direito a voto. 

o Deputado Gilmar Machado - Mas já foi vendido. 
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Isso não incomoda a decisão 

da privatização. 
o Deputado Gilmar Machado - Foi vendido. Quem vendeu? Quais 

empresas? Quanto ganhou? 
o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Concordo com V.Exa., 

podemos levantar aquilo que aconteceu antes do inicio do Governo Eduardo 
Azeredo. É essa a questão. Estou preocupado a partir de 1994, quando 
começou o Governo, que está absolutamente transparente, como acredito 
que foi também o outro, só que não tenho essas informações. 

O Deputado Gilmar Machado - Está preocupado só com o Governo 
Fernando Henrique. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Qualquer dúvida que houver, 
vamos buscar os esclarecimentos. Essa dúvida que V.Exa. levanta não 
existe. Está muito claro: a autorização da Assembléia Legislativa foi para o 
Governo negociar até R$1.200.000,00. Até. O que o Governo fez? Até 
agora, apenas R$442.718.540,00. Esses são os debêntures que o BNDES, 
agora, pegando tudo isso capitalizou o valor de 33% das ações da CEMIG, 
vai retirar esses R$442.000.000,00 e o restante será para o Executivo. 

Então, não há dúvidas. Não são os R$442.000.000,00 que se 
transformaram em R$1.200.000.000,00. Isso não existe. O que existe é que, 
antecipadamente, foram recebidos esses valores. Foram debêntures, 
colocadas, que serão convertidas em ações da CEMIG, e a informação que 
tenho aponta para 10% de valorização, que é grande negócio para Minas 
Gerais. 

O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de colocar uma questão: essas 
ações e essas debêntures foram emitidas através da MGI. A MGI não pode 
negociar em bolsa; é uma empresa que não tem essa capacidade. Portanto, 
isso deverá ser feito através de uma outra instituição, que, evidentemente, 
ganhará alguma coisa, uma vez que não o fará sem nada receber. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - BNDES? 
O Deputado Gilmar Machado - Não, o BNDES não pode fazer. 
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Ele pode fazer, e 200 dá uma 

diferença. 
O Deputado Gilmar Machado - É o que estamos querendo ver. Onde isso 

está colocado? 
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - o documento, teremos que 

providenciá-lo, porque não o temos em mãos. 
O Deputado Gilmar Machado - Por que esse documento não chegou até 

nós? Essas são as indagações que fazemos. Como vêm sendo feitas essas 
negociações? 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte)- A Assembléia já autorizou. 
O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas a Assembléia autorizou, desde 

que tenha as informações. Uma vez que esta Assembléia não dispõe das 
informações nem o nobre Deputado tem condições de prestá-las ... 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte ) -Apenas não me encontro com 
os documentos em mãos porque não fui questionado a esse respeito. Posso 
levantar esses documentos e entregá-los a V. Ex". 

O Deputado Gilmar Machado - Já os requisitamos por três vezes, no ano 
passado, e nada recebemos. Queremos, aqui, fazer o debate com o 
Secretário da Fazenda, com o Presidente da CEMIG, mas necessitamos ter 
o contrato em mãos. Como vamos discutir, se não temos as informações 
precisas? Queremos discutir as ações ordinárias e as ações preferenciais, 
porque entraram mais de R$300.000.000,00 no Governo de Minas. e não 
sabemos onde foi parar esse dinheiro. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Não no Governo Eduardo 
Azeredo. 

O Deputado Gilmar Machado - Queria saber se foi no Governo Azeredo 
ou só no Governo Hélio Garcia. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) -Não foi no Governo Azeredo. 
O Deputado Gilmar Machado - Como V. Exa. pode afirmar que nenhum 

recurso entrou no Governo Azeredo se V. Exa. também não sabe? 
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Porque essa operação foi 

solicitada no Governo anterior. 
O Deputado Gilmar Machado - Em 1991. A partir de 1993 é que 

começaram as negociações, e o dinheiro começou a entrar. 
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Aliás, o grande débito que o 

Governo de Minas possuía era exatamente o dos títulos que foram emitidos 
há muito tempo atrás e que, agora, o Governo teve que renegociar. Essas 
questões devem ser requeridas e levantadas em sua devida época para 
análise e avaliação. Não podemos colocar tudo no mesmo bojo. Cada caso 
tem de ser avaliado no ... 

O Deputado Gilmar Machado - Não há condições, Deputado Miguel 
Martini, de ficar fora. São debêntures, é dinheiro que entrou no Governo de 
Minas. Então, se um governo passou, só se olha o governo da frente? 
Faremos, então, como em Contagem. Fizemos a CPI do VAF. Houve 
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irregularidades no governo passado e não podemos proceder às 
investigações porque estamos num novo governo? Isso é muito cômodo. 
Cometem-se deslizes num governo, e no governo seguinte nada pode ser 
apurado por se tratar de um novo governo. Esse é um problema sério. 

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Não estamos dizendo isso. Os 
fatos precisam ser levantados, mas não podemos misturar a questão em 
foco para não incorrermos em contusão: pensarmos que tudo é a mesma 
coisa, quando são coisas completamente diferentes. 

o Deputado Gilmar Machado - As debêntures são debêntures: umas 
originárias de ações ordinárias, e outras, de ações preferenciais. Então, são 
as mesmas debêntures, todas conversíveis, com lastro da CEMIG. Portanto, 
precisamos discuti-las conjuntamente. Concedo um aparte ao Deputado 
Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
é preciso haver alguns esclarecimentos. É claro que ninguém é "expert" no 
assunto, mas a sociedade mineira precisa tomar conhecimento, a partir das 
acusações de fraude feitas por dois Senadores, um do PMDB, Roberto 
Requião, outro do PFL, Vilson Kleinübing, que citaram nominalmente Minas 
Gerais e a CEMIG. Nós, com o cuidado que temos nesta Casa, com a 
segurança de procurar observar, falamos que poderia haver alguma 
analogia, mas sabíamos tratar-se de fatos diferentes. Entretanto, a apuração 
dos fatos é de interesse do próprio Governo, no momento em que a questão 
de títulos públicos passou a ser um escândalo, envolvendo vários 
Governadores. É fundamental que ele atenda ao terceiro requerimento feito 
pela bancada para que venha até à Casa. O Deputado Miguel Martini diz, 
então, que a Casa autorizou essa operação. 
É bom que fique claro que a Casa autorizou apenas que os 33% de ações da 
CEMIG servissem de caução para um empréstimo de R#442.000.000,00, 
que, agora, foram transformados em debêntures que permitirão apurar 
R$1.200.000.000,00. O que queremos saber? Não são só os Deputados do 
PT, mas são todos da Casa, a população de Minas Gerais e a imprensa que 
quer saber: em primeiro lugar, essa diferença de quase R$800.000.000,00, 
prioritariamente, onde vai ser investida? Precisamos de uma maior análise e 
de saber se há obrigatoriedade de serem reinvestidos na empresa que deu 
origem àquelas ações. 
Em segundo lugar, como ficaria a questão do controle operacional, já que 
uma empresa americana vai adquirir esses 33% de ações? Terceiro, o 
controle acionário permanece 51% para o Estado, mas perde parte de 
diretorias estratégicas. Agora, já se pede um reajuste das tarifas. Fala-se 
que não há mais interesse em determinados investimentos sociais, que são 
deficitários, do tipo do "Luz de Minas". 
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Outra coisa: os acionistas minoritários não foram ouvidos. O atendimento 
aos consumidores mais necessitados fica prejudicado. Há resistência da 
sociedade, dos empregados, de clientes. E uma série de situações que 
precisam ser explicadas. Entendemos que é fundamental a presença do Dr. 
João Heraldo, que já foi chamado várias vezes, como Secretário da 
Fazenda, do Presidente da CEMIG, Carlos Eloy, e, é claro, do mentor 
intelectual de todo esse processo, que é o Vice-Governador, que tem 
declarado constantemente a lisura desse processo. Não estamos 
questionando. Queremos, apenas, fazer o debate. Portanto, diante do 
entendimento com a Liderança e a Presidência, esperamos que amanhã ou, 
no mais tardar, depois de amanhã haja uma solução, porque o leilão vai 
ocorrer. Se acontecer antes desse debate, podemos ficar preocupados. 
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Tenho acompanhado 
atentamente o debate e entendo que, neste momento, da forma que está 
sendo colocado, vamos apenas ouvir alegações. O problema não foi criado 
pela Casa Legislativa. Um Senador, não sei de onde, envolveu o nome de 
Minas Gerais. O Vice-Governador já explicou, através da imprensa. Entendo 
que isso é motivo para o próprio Governo trazer uma explicação oficial a 
esta Casa. Tenho consciência de que somos co-responsáveis, porque 
fornecemos ao Governo autorização legislativa para vender essas ações. 
Mas entendo que temos uma responsabilidade muito grande. Não acho que 
o momento seja ideal. V. Exa. tem suas alegações. E óbvio que o PT não 
poderia passar despercebido num momento como este, sem mostrar sua 
posição sobre o assunto, como, também, tenho a consciência tranqüila como 
parlamentar. Como companheiros do Governo, entendemos que o momento 
não é para fazer um debate, mesmo porque ele seria incompleto. Não vamos 
ter condições de chegar a um bom termo. E necessária a presença do Dr. 
Carlos Eloy nesta Casa. 
No meu entendimento, em princípio. é necessária a presença na Casa do Dr. 
Carlos Eloy, Presidente da CEMIG, para explicar à sociedade mineira o que 
aconteceu. Em uma segunda fase, após a fala do Dr. Carlos Eloy, se 
entendermos necessário, convocaremos o Sr. Secretário da Fazenda e o Sr. 
Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do Estado. Embora essas três 
autoridades sejam integrantes do Governo do Estado, trata-se de três 
interesses absolutamente distintos. V. Exa. tem sua razão, mas entendo que, 
neste primeiro momento, devemos fazer o convite apenas ao Dr. Carlos 
Eloy. Após as explicações do Sr. Presidente da CEMIG, se for o caso, 
poderemos tomar as deliberações que julgarmos necessárias. 
O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado, gostaria apenas de fazer 
duas observações a respeito de sua colocação: em primeiro lugar. o PT não 
está colocando essa questão agora, apenas porque o Congresso Nacional a 
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levantou. No ano passado, tivemos três requerimentos aprovados pelo 
Plenário desta Casa, solicitando informações ao Governo, que se recusou a 
prestá-las. A questão apenas foi reforçada com a colocação do Senado 
Federal, mas já estávamos cobrando. Em segundo lugar, é bom lembrar ao 
nobre Deputado que não basta apenas a presença do Presidente da CEMIG, 
porque trata-se de uma deliberação do Governo, ou seja, é uma ação do 
Governo. Não é a CEMIG. Ela está vendendo porque é um projeto do 
Governo. 
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Sr. Deputado, o momento atual 
se reveste de uma outra ocasião. A própria sociedade é que clama por novas 
situações. Expressei uma opinião própria. No meu entendimento, se num 
primeiro momento trouxermos o Dr. Carlos Eloy, o Dr. João Heraldo e o Dr. 
Walfrido dos Mares Guia, teremos um mosaico tão grande de opiniões que, 
ao invés de nos auxiliar e esclarecer, vai acabar complicando. Mas entendo 
o seu papel, nobre Deputado. 
O Deputado Gilmar Machado - Deputado Carlos Pimenta, quando V. Exa. 
faz um requerimento solicitando informações ao Poder Executivo- V. Exa. já 
foi Vereador e agora é Deputado -, faz no intuito de obter informações que 
possam subsidiar seu trabalho. Quando esse requerimento não é respondido, 
que condições tem o nobre Deputado de trabalhar? Fica uma dúvida no 
Deputado. Por que será que não estão me respondendo? Por que o Governo 
está escondendo as informações? Porque o Governo está com medo dos 
Deputados. 
o Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Sr. Deputado, trata-se de 
opiniões de V. Exa. Se o Governo está com medo ou não, se não está 
respondendo, deve ter os seus motivos. Não podemos partir para uma 
hipótese, para uma conjectura. Estou reforçando o seu posicionamento, 
embora não concorde que devamos, neste primeiro momento, fazer toda 
essa mistura, esse mosaico. Temos a obrigação de ter uma resposta, mas 
precisamos ir com calma, não passando o carro à frente dos bois. Esta é a 
minha opinião, como V. Exa. também tem a sua. Quero reforçar o seu 
posicionamento com a minha opinião. 
O Deputado Gilmar Machado -Mas, depois de publicado o edital de venda 
e vendidas as ações da CEMIG, perde o sentido a nossa luta. O edital está 
sendo publicado. Não sou eu quem está apresentando a questão do edital, é 
o próprio Governo. Queremos, ainda, deixar claro que não adianta virem o 
Dr. Carlos Eloy, o Secretário da Fazenda e outras autoridades aqui se não 
nos enviarem os documentos. Sem os documentos, as autoridades ficarão 
falando, mas, ao mesmo tempo, não dirão nada, porque não têm os 
documentos nas mãos. As autoridades já disseram que tudo está em ordem, 
mas eu perguntaria: onde estão os documentos? Concedo um aparte ao 
Deputado Miguel Martini. 
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte)- Quero fazer alguns registros para 
esclarecer a opinião pública. Em primeiro lugar, Minas Gerais não está sob 
investigação em toda essa CPI dos títulos públicos. É preciso que a opinião 
pública fique esclarecida sobre a questão. Apesar de o Governo do Estado 
de Minas Gerais ter direito a ter feito aquela operação, não o fez. Em Minas 
Gerais não tivemos problemas com os precatórios. Não estamos envolvidos 
nisso. 

O que aconteceu foi o seguinte: na investigação dessa CPI, levantou-se 
outro problema, que diz respeito a essas debêntures, a esses deságios. que 
foram oferecidos em operações financeiras irregulares, com a conivência de 
determinadas instituições financeiras. Aí, alguém ganhou com isso. Minas 
Gerais está excluída. também, desse problema. 

Uma informação, volto a dizer, não sei se leviana, se precipitada ou se 
mal-intencionada: acredito que a pessoa esteja mal informada e levantou a 
questão relacionada com Minas Gerais. Como as outras empresas. de outros 
Estados, são empresas de geração de energia elétrica, e como em Minas 
Gerais existe a autorização de uma operação de crédito de 
R$1.200.000.000,00 envolvendo debêntures, que podem ser convertidas em 
ações ordinárias da CEMIG, foi feito isso. O BNDES já deu suas informações 
e seus esclarecimentos. Portanto, a lisura do contrato está muito clara. 

Creio que a outra questão levantada pelo Deputado Marcos Helênio será 
salutar a fim de que a Assembléia possa trazer as autoridades, quem sabe, o 
Vice-Governador e Secretário do Planejamento, Walfrido dos Mares Guia, e 
o Secretário da Fazenda para prestarem tais esclarecimentos, que, no meu 
entender, são lógicos e óbvios, ou seja, vão ser convertidas 33% das ações 
com direito a voto. O Governo de Minas continua sendo majoritário, isto é, 
irá conduzir a política energética. Isso está garantido até mesmo pela 
Constituição. O sócio que está sendo procurado é alguém que, de acordo 
com o contrato feito entre Minas e o BNDES, tenha experiência no ramo de 
energia elétrica, podendo contribuir para melhorar a performance da CEMIG. 

No que diz respeito à discussão sobre a negociação de cargos e diretorias. 
creio que essa é uma boa informação, pois isso poderá nos prejudicar. No 
entanto, pelas informações que temos até agora - e aí, certamente, o 
Governo. os Secretários e o Presidente poderão dar outras informações-. é 
de que será bom para Minas. uma vez que essa empresa do ramo, com 
experiência e capital, poderá fazer crescer ainda mais a CEMIG, porque 
ninguém irá investir numa empresa como a CEMIG pensando em ganhar 
pouco. Além do mais, Minas continuará imprimindo a política energética, 
porque é majoritário. Portanto. o povo mineiro poderá ficar tranqüilo, pois o 
que está se buscando, com a negociação dessa diretoria, é uma valorização 
ainda maior para as ações da CEMIG. É um trabalho sério que está sendo 
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feito pelo Vice-Governador, pela equipe de Governo, que, com certeza, virão 
aqui prestar tais esclarecimentos. 

O Deputado Gilmar Machado - Eu gostaria de colocar que não estamos 
dizendo que o Governo de Minas está sob investigação. Estamos colocando 
que o Governo de Minas não deu as infonnações solicitadas pelo Poder 
Legislativo. Isso é fato. Isso é verdade. O povo de Minas também pode 
verificar isso agora. 

No que diz respe~o à CEMIG, gostaríamos de ressaltar que não vamos 
perder o controle, ainda, porque o povo resistiu e a Constituição assegura 
isso. No entanto, se depender do programa do PSDB, eles entregarão tudo. 
Eles já estão quebrando os monopólios para entregar tudo, porque não lhes 
interessa assegurar um patrimônio que os mineiros levaram anos para 
construir. 

Nobre Deputado, devemos discutir também a questão das debêntures, das 
ações preferenciais. Isso vamos cobrar, porque precisamos saber aonde 
foram parar os 300 milhões de ações sociais, que deveriam ter saído dessas 
debêntures em~idas com autorização do Poder Legislativo. 
Outra questão que desejamos discutir é a seguinte: não dá mais para 
continuannos aprovando essas emissões de títulos em regime de urgência. 
É preciso modificar esse critério. É preciso garantir um tempo maior de 
debates, porque a fonna como foram aprovadas essas pennissôes para 
emissão de títulos, a exemplo do que ocorre em nível federal, deveu-se à 
falta de tempo, pois querem tudo em regime de urgência; querem que a 
matéria seja votada sem as infonnações necessárias. O nobre Deputado 
referiu-se aos contratos. Queremos ter acesso aos contratos. 

Mas nós, da Oposição, não tivemos acesso aos contratos. Então, fica difícil 
para que possamos estabelecer. O nobre Deputado está falando porque já 
leu o contrato, ao qual não tivemos acesso. Temos tido dificuldade, porque 
nossa solicitação não foi atendida. Levantamos esse questionamento, 
porque, como Deputados da Oposição, também queremos ter acesso às 
documentações, assim como o Deputado já teve. Pode ser que não 
recebamos todas as infonnações que o Deputado tem, mas pelo menos uma 
parte, para que o povo também possa ter essas infonnações. Então, teremos 
condições de trabalhar. Da mesma fonna, queremos examinar a questão das 
AROs - Antecipação de Receitas Orçamentárias. Queremos discutir como 
elas foram feitas, saber se ganhamos ou perdemos com essas antecipações. 
São debates fundamentais e cabe aos representantes do povo de Minas 
discutir essas questões. 

O Deputado João Leite (Em aparte) -Nobre Deputado Gilmar Machado, 
quero apenas esclarecer, porque dá a impressão de que o PSDB detém o 
caminho para a privatização, o caminho da busca de recursos. Esse caminho 
também está sendo feito pelo Governo do Espírito Santo. O Governador 
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Vitor Buaiz tem lutado muito para colocar em ordem as contas do Estado do 
Espírito Santo. Também, ele tem agido utilizando esse caminho. As AROs, a 
que V. Exa. se refere, foram empregadas no pagamento das folhas. Não há 
nada diferente do que está sendo feito em outros lugares. Apenas para não 
dar a impressão de que o PSDB é o dono desse caminho, que também tem 
sido utilizado por outros partidos. Muito obrigado, Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado - Com relação às privatizações, a Bancada 
do PT, inclusive no Espírito Santo, tem feito oposição. Nós, do PT, 
enfrentamos os nossos Governos. Não é só porque o Governador é do nosso 
Partido que abaixamos a cabeça e ele pode fazer o que quer. Se os nossos 
governantes eleitos pelo nosso partido cometem deslizes, fazemos 
enfrentamento. Não somos daqueles que acham que só porque o 
Governador foi eleito pelo nosso partido não podemos discordar. Nós 
discordamos, fazemos enfrentamento, porque não temos medo do debate. 
Queremos discutir o projeto maior. E é o PSDB. em nível nacional, através 
do Presidente da República, inclusive muitas vezes utilizando métodos não 
muito aconselháveis ( ... ) tanto é que os Juízes, inclusive o Supremo 
Tribunal, amanhã, farão uma manifestação, em virtude da arbitrariedade que 
o Presidente Fernando Henrique vem assumindo. Para vocês verem, o 
Poder Judiciário, hoje, está contestando o aumento excessivo do poder. 
Como já dizia Maquiavel, quando os intelectuais assumem o poder, acham 
que são donos de tudo, que sabem tudo, que decidem e se esquecem de 
ouvir o povo. 

Fernando Henrique, num raro momento em que tirou a faixa de Presidente 
e voltou à academia, quando recebeu um prêmio em Bolonha, na Itália, 
reconheceu que é preciso ter mais tolerãncia e discutir outras coisas. Logo 
que tirou a beca e voltou a usar a faixa presidencial, reassumiu o 
autoritarismo do Príncipe de Maquiavel. Entendemos que é fundamental e 
queremos fazer esse debate aqui. Se no Espírito Santo e em Belo Horizonte, 
quando Patrus governava, a questão das AROs ( ... ) queremos discutir tudo. 
Não temos medo porque, se estiver tudo correto, não tem problema. Mas, se 
houver irregularidades, o responsável tem de ser punido. E temos de 
responsabilizar essas pessoas, porque não é mais possível ficar brincando 
com o dinheiro público. É exatamente isso o que queremos - punição a todos 
aqueles que cometeram irregularidades. Se tiver alguém do meu partido, 
tem que ser punido também, porque não defendemos e não acobertamos as 
irregularidades. É exatamente isso o que queremos. Esperamos realmente 
que venham aqui o Presidente da CEMIG e o Secretário. Vamos travar o 
debate. E vamos mandar os documentos também, porque não adianta vir 
aqui só falar sem mandar as documentações. Queremos discutir todos os 
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ciclos, não só deste Governo mas também dos governos passados. Fica 
muito difícil se cada governo acobertar o erro do governo anterior. 

o Deputado Miguel Martini (Em aparte) -Quero pedir um esclarecimento 
a V. Exa. Tenho lido as entrevistas do Governador Vitor Buaiz, do PT do 
Espírito Santo, e tenho assistido às suas entrevistas. 
Em todos os momentos, pode ser que não seja verdade, mas eu acredito 
que seja, ele diz que o PT não é contra a privatização. Ele diz que não está 
contrariando a orientação do partido, tanto que ainda não foi punido, e o PT 
é rigoroso nesse aspecto. 
Então, se fosse contrário a uma orientação partidária, ou ele já teria sido 
expulso ou punido, o que ainda não aconteceu com ele. E em sua 
declaração ele diz que "em tese nós podemos ser, mas em casos específicos 
o partido concorda comigo com essas privatizações". Tanto que ele tem feito 
lá, sem nenhuma punição. E V. Exa. está dizendo que ele está contrariando, 
aí fiquei na dúvida e queria um esclarecimento. 
O Deputado Gilmar Machado -O que eu queria colocar para V. Exa. é que 
temos questões a que somos contrários e, inclusive, na reunião do Diretório 
Nacional na qual foi discutida a questão do Espírito Santo, tivemos 
divergência. Em alguns casos, achamos que deve haver privatização. O 
Estado não tem que ter hotel e uma série de outras coisas. Tanto é assim 
que, aqui na Assembléia, já estamos a favor da privatização do CREDIREAL 
e somos contra a privatização do BEMGE. Isso porque temos posturas 
diferentes, ou seja, de acordo com o que está se privatizando, e é dessa 
fonna que o Vitor Buaiz trabalha. Só que ele tem dificuldades, e o Diretório 
Nacional está estudando isso. Se não houver mudanças em algumas áreas 
de atuação, no Espírito Santo, vamos ter que lamentar, mas não tem como 
ele prosseguir conosco. Muito obrigado .. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Não havendo outros oradores 

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de amanhã, dia 26, às 9 e ás 20 horas, nos tennos do edijal 
de convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

A TA DA 166• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE: Ata - 2• 

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: 
Discussão, em 1" turno, da Proposta de Emenda à Constijuição n• 10/95; 
aprovação com a Emenda n• 1 -Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 
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770/96; apresentação das Emendas n's 2 e 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto e dãs emendas à Comissão de Defesa do 
Consumidor- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe 
Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo 
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune • Wanderley Ávila - Wilson 
Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h15min, a lista de 

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

1• PARTE 
Ata 

. O Deputado Ivo José, 2'-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" 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' turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição n' 10/95, do Deputado Miguel Martini e outros, que acrescenta 
alínea ao inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado e dá outras 
providências (inclusão dos cargos de Presidente de entidade da 
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administração pública indireta e de Diretor do sistema financeiro entre 
aqueles para cujo preenchimento é exigida aprovação prévia do Poder 
Legislativo, após argüição pública). A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta com a Emenda n• 1, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a 
proposta, salvo emenda. A Presidência vai submetê-la a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso I, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão responder "sim". 
os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Antes, a Presidência 
lembra ao Plenário que, nos termos do § 3" do art. 208 do Regimento 
Interno, a proposta de emenda será aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. 
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada nominal dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olívia • Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
-Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna - Bilac Pinto • Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lbrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Marcos Helênio • Mauri Torres- Miguel Martini - Paulo Piau - Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley 
Ávila - Wilson Pires- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" à chamada 49 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 
n• 10/95, salvo emenda. Em votação, a Emenda n• 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar 
Silva - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
-Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Geraldo Nascimento - Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim 
Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique 
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- José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marcos Helênio - Maria 
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão 
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovada a Emenda n• 1 à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 10/95. Está, portanto, aprovada, em 1 • turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 10/95 com a Emenda n• 1. À Comissão Especial. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 770/96, do Deputado João 
Leite, que proíbe o transporte de passageiros em pé no serviço de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n• 1, que apresenta. As 
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam 
por sua aprovação com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 770/96 

EMENDA N• 2 
Dê-se ao art. 2" a seguinte redação: 
Art. 2"- ...................................................................................................... . 
I - em casos de prestação de socorro; 
11 - em ocasiões de demanda atípica ou excessiva de transportes; 
111 - em viagem de até 1 OOkm (cem quilômetros) contados a partir de um 

dos pontos extremos; 
IV - em horário ou trecho de linha, quando houver motivo relevante a 

justificar o excesso. 
Parágrafo único: Será admitido o transporte de passageiros em pé nas 

linhas de características urbanas, com fiel observância de preservação dos 
princípios de segurança. 

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 1996. 
Marcelo Gonçalves 

EMENDA N• 3 
Dê-se ao art. s• a seguinte redação: 
Art. s• - A segunda reincidência dentro do mesmo período de 6 (seis) 

meses será punida com a suspensão dos serviços por até 30 (trinta) dias, 
resultante de inquérito administrativo. 

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 1996 . 
Marcelo Gonçalves 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas duas emenda:t..do Deputado Marcelo Gonçalves, as 
quais receberam os n•s 2 e 3. Nos termos do § 2" do art. 195 do Regimento 
Interno, a Presidência devolve as emendas, com o projeto, à Comissão de 
Defesa do Consumidor. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 2252 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e 
Ivo José 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.093 a 1.095/97 - Requerimentos n•s 1.983 a 1.989/97 - Requerimento do 
Deputado Raul Lima Neto - Comunicações: Comunicações da Comissão de 
Agropecuária, das Bancadas do PSDB, do PL e do PTB (2), das Bancadas 
do PPB e do PSD (2) e dos Deputados Alberto Pinto Coelho (2), Arnaldo 
Penna, Alencar da Silveira Júnior (3) e Carlos Pimenta - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Sebastião 
Helvécio, Elbe Brandão, lbrahim Jacob e Marcos Helênio - 22 PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Designação de 
Comissões: Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos 
às Proposições de Lei n•s 13.261, 13.267, 13.269, 13.284, 13.286, 13.289, 
13.275, 13.276, 13.280, 13.281, 13.282 e 13.290 - Leitura de 
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
n• 673/96; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 698/96; requerimento do Depu1ado 
Geraldo Nascimento; deferimento - Questão de ordem - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; aprovação -
2• Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 778/96; 
aprovação com as Emendas n•s 1, 2 na forma da Subemenda n• 1, e 3 -
Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 55/95; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno- ENCERRAMENTO- ORDEM DO DIA . 

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

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olívia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio 
- Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Di mas 
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Rodrigues • Dinis Pinheiro • Djalma Diniz • Durval Ângelo • Elbe Brandão • 
Ermano Batista • Geraldo Nascimento • Geraldo Santanna • Gil Pereira • 
Gilmar Machado • Glycon Terra Pinto • Hely Tarqüínio • lbrahim Jacob • lvair 
Nogueira· João Batista de Oliveira· João Leite· Jorge Eduardo de Oliveira • 
José Bonifácio • José Braga • José Henrique • José Maria Barros • José 
Militão • Kemil Kumaira • Leonídio Bouças • 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 • Roberto Amaral • Ronaldo Vasconcellos • 
Sebastião Costa • Sebastião Helvécio • Sebastião Navarro Vieira • Simão 
Pedro Toledo • Toninho Zeitune • Wanderley Ávila • Wilson Pires • Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) Ás 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. 

1° PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

• O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

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 Pequeno Expediente. 

• Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 1.093/97 

Dispõe sobre a adoção de material escolar e de livros didáticos pelos 
estabelecimentos particulares de ensino e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o • A adoção de material escolar e de livros didáticos pelos 

estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, de 1° e 2° graus 
obedecerá às normas estatuídas por esta lei. 

Art. zo · Para os efeitos desta lei, considerar-se-á material escolar todo 
item de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que tenha 
por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando 
durante a aprendizagem. 

Art. 3° • Os estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, de 1 o e 2° 
graus divulgarão, durante o período de matricula, a lista de material escolar 
solicitado, acompanhada do respectivo plano de execução. 

§ 1° • Constará no plano de execução, de forma detalhada e com 
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referência a cada unidade de aprendizagem do período letivo, a 
discriminação dos quantitativos de cada item de material escolar, seguida da 
descrição da atividade didática para a qual se destina, com seus respectivos 
objetivos e metodologia empregada. 

§ 2" - Será facultado aos pais ou aos responsáveis pelo educando optar 
entre o fornecimento integral do material escolar no inicio do período letivo e 
a entrega parcelada, segundo os quantitativos de cada unidade de 
aprendizagem, sendo esta feita com antecedência mínima de 8 (oito) dias do 
inicio da unidade. 

§ 3" - Fica vedada, sob qualquer pretexto, a indicação, pelo 
estabelecimento de ensino, de preferência por marca ou modelo de qualquer 
item do material escolar. 

§ 4" - Fica proibido constar na lista de material escolar ou se exigir do 
educando, a qualquer título, materiais de consumo, de expediente ou de uso 
genérico, tais como: papel ofício, papel higiênico, fita adesiva, cartolina, 
estêncil e tinta para mimeógrafo, verniz corretor, álcool, algodão, artigos de 
limpeza e higiene, entre outros. 

Art. 4"- A lista de material poderá sofrer alterações no decorrer do período 
letivo, as quais não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do 
originalmente solicitado. 

Parágrafo único - Todo material que exceder à cota fixada neste artigo 
deverá ser suplementado pelo estabelecimento de ensino que o exigir. 

Art. s• - Fica vedada, sob qualquer modalidade, a cobrança de taxa de 
material escolar. 

Art. 6" - Os livros didáticos adotados pelos estabelecimentos particulares 
de ensino só poderão ser substituídos após transcorrido o prazo de 4 (quatro) 
anos contados de sua adoção. 

Art. 7" - Fica proibido condicionar o comparecimento, a participação e a 
permanência do aluno nas atividades escolares à aquisição ou ao 
fornecimento de livro didático ou material escolar. 

Art. s• - Os estabelecimentos particulares de ensino que descumprirem as 
nomnas desta lei estarão sujeitos ás penalidades fixadas no Código de 
Defesa do Consumidor e na legislação correlata . 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 1 O- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Gil Pereira 
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Educação para 

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno . 
PROJETO DE LEI N° 1.094/97 

Declara de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves, com sede 
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no Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Instituto José Geraldo 

Gonçalves, com sede no Município de Sabará. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1997. 
João Leite 
Justificação: O Instituto José Geraldo Gonçalves, fundado em 17/3/94, é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo é lutar pela melhoria 
das condições de vida das pessoas desamparadas pela nossa sociedade. 
Mantém creches, asilos e escolas profissionalizantes na cidade de Sabará. 

o reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que vem sendo realizado, trazendo benefícios para a população 
carente de Sabará. 

- Publicado, vai o projeto ás 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 I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N°1.095/97 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica - FMG -, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 

Ginástica - FMG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 1997. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a referida entidade 

tem diretoria composta por pessoas idôneas e não remuneradas. Em vista 
disso, pleiteamos 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 I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N• 1.983/97, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne 

nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade mineira em seus nove anos de 
circulação. 

N• 1.984/97, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne 
nos anais da casa voto de congratulações com o jornal •o Tempo" pela 
circulação, no próximo dia 3, de sua 1 oo• edição. (- Distribuídos à Comissão 
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de Educação.) 

N° 1.985/97, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que sejam 
tomadas medidas objetivando a melhoria do trânsito no contorno rodoviário 
de Di vi nópolis. 

N° 1.986/97, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao 
recapeamento da estrada que liga Divinópolis a Santo Antônio dos Campos. 
(- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N° 1.987/97, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à alteração da Lei n• 10.847, de 
3/8/92. (-À Comissão de Agropecuária.) 

N° 1.988/97, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de recursos para o 
Município de Lassance. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N° 1.989/97, do Deputado lbrahim Jacob, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do Conselho Estadual de Educação com vistas a que se 
permita a matricula de menores de 7 anos na 1" série do ensino fundamental 
desde que haja vagas não preenchidas por alunos da faixa etária adequada. 
(-À Comissão de Educação.) 

- É, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Raul Lima 
Neto. 

COMUNICAÇÕES 
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Agropecuária, das Bancadas do PSDB, do PL e do PTB (2); das Bancadas 
do PPB e do PSD (2) e dos Deputados Alberto Pinto Coelho (2), Arnaldo 
Penna, Alencar da Silveira Júnior e Carlos Pimenta. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presdieten -Com a palavra, o DeputadoRonaldo Vasconcellos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos• - Sr. Presidente, Sra. Deputada, 
Srs. Deputados, assessoria da Assembléia, galeria, imprensa, gostaria de 
dizer que a mídia, como um todo, tem ajudado muito o movimento 
ambientalista, tanto em nível mundial quanto nacional, estadual e municipal. 

Gostaria de, nesta tarde, elogiar o trabalho dos ilustres jornalistas e 
ambienta listas Hiram Firmino e Andréia Zenóbio, ambos do caderno "Estado 
Ecológico" do "Estado de Minas", pela edição desse caderno e, 
principalmente, pela edição dos dois últimos números. Eles escreveram 
sobre uma questão ambiental muito importante para as pessoas da região 
Centro-leste e da Região Metropolitana de Belo Horizonte e que precisa ser 
socorrida imediatamente pelo Governo do Estado, por esta Assembléia, 
pelos segmentos organizados da sociedade civil que lidam com a questão 
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ambiental, pelos Prefeitos e por lideranças e empresários das ·cidades 
envolvidas. A corajosa reportagem foi denominada "Xistose e Cipó". Cipó é a 
serra do Cipó e, principalmente o rio Cipó, que sempre foi tido como um 
referencial de águas limpas, bonitas e preservadas. Aquela região é muito 
visitada por turistas que ali vão para praticar o turismo ecológico ou para 
descansar, mas descansar em boas condições ambientais e sanitárias. E, 
está clara. pela reportagem, a presença de xistose naquela região. 

Queremos parabenizar os dois jornalistas por essa reportagem corajosa 
do caderno "Estado Ecológico". Como Deputado Estadual, ambientalista e 
cidadão, preocupa-nos sobremaneira a existência de xistose na serra do 
Cipó, na porta de entrada do Parque Nacional da Serra do Cipó, que tem 
uma reserva natural e singular no planeta, com uma flora rica e variada, tão 
fundamental para nós quanto para as gerações futuras. 

É preciso, nobres Deputados, que todos nós, cidadãos, mídia, 
Assembléia, Governo e demais entidades representativas da sociedade, nos 
unamos em defesa dessa causa. Precisamos e devemos salvar a serra do 
Cipó, o rio Cipó, seus afluentes e a natureza da região e preservar a saúde 
dos habitantes locais e dos milhares de turistas que visitam constantemente 
a região. 

Por isso, nesta Assembléia, vamos sugerir à Comissão de Meio Ambiente 
que convoque as partes envolvidas para que possamos dar a nossa 
contribuição efetiva em busca de soluções para a questão. Além da solução 
emergencial de combate à xistose, precisamos trabalhar pela viabilização de 
um planejamento que possibilite a realização de um programa de 
saneamento básico em toda a região, com a parceria de todas as esferas 
dos Poderes Legislativo e Executivo, estaduais e municipais, e da sociedade 
civil como um todo. 

Vamos trabalhar nesta Casa e na Comissão de Meio Ambiente para que 
preservemos a serra do Cipó, principalmente no que diz respeito à saúde dos 
habitantes da região, que é muito próxima a Belo Horizonte, cerca de 1 hora 
de carro, e que é a porta de entrada do Parque Nacional da Serra do Cipó. 

Outra ação que me parece de relevante significado é a sensibilização dos 
proprietários de hotéis e pousadas, dos comerciantes, dos proprietários de 
imóveis e dos moradores da região para a importância de um conjunto de 
ações de preservação para a sobrevivência do turismo local. 

As reportagens, embora belas e corajosas, de Hiram Firmino e Andréia 
Zenóbio preocupam as pessoas que querem praticar o turismo e podem 
afugentar os turistas da região. O problema da xistose precisa ser tratado de 
forma emergencial. O saneamento básico pode, sim, ser resolvido 
rapidamente, com uma ação conjunta do Governo Estadual, dos Governos 
Municipais, das Câmaras Municipais, desta Assembléia, dos empresários, 
dos comerciantes, dos proprietários de lotes e casas, dos segmentos 
organizados da sociedade civil, da sociedade civil em geral e das 
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associações ambientalistas, que sempre estiveram muito atentas a essa 
questão tão importante para todos nós. 

Nesta oportunidade, coloco-me ao lado desses dois jornalistas para que, 
através desta Casa, da nossa Comissão de Meio Ambiente, que deve 
começar a trabalhar efetivamente na próxima semana, e do Plenário, 
possamos envidar todos os esforços possíveis, todas as ações políticas 
necessárias para que preservemos a fauna, a flora e os recursos hídricos da 
região. Esse local fica a menos de 1 hora de Belo Horizonte e é uma 
referência de beleza cênica, de qualidade de água, no caso específico do rio 
Cipó. Mas, agora, temos a preocupação com a existência de xistose naquela 
região. 

Para o bem daquela região, para o bem de seus habitantes, para o bem 
da questão ambiental em Minas Gerais, temos aí esse desafio. Tenho 
certeza de que esta Casa vai se posicionar, de que os Deputados que estão 
agora tomando conhecimento do problema vão se posicionar e nos ajudar 
nessa luta, para que possamos fazer reuniões com deliberações e ações 
concretas, para que salvemos o rio Cipó e a serra do Cipó e para que 
chamemos a atenção das autoridades nacionais que lidam com a questão do 
meio ambiente e também do Parque Nacional da Serra do Cipó. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presiente -Com a palavra, o Deptuado Sebstião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui 

nesta Casa Legislativa temos ocupado esta tribuna tantas e tantas vezes 
para trazer as reivindicações do povo da Zona da Mata e, de modo muito 
específico, as reivindicações da nossa querida cidade de Juiz de Fora. Mas 
hoje estamos aqui nesta tribuna falando ao povo de Minas para trazer, neste 
momento, não apenas uma prestação de contas desta Casa, mas, sobretudo 
e principalmente, uma palavra de gratidão. 

Nós, políticos, que temos o privilégio de poder atuar como elementos da 
transformação social aqui nesta Casa, podemos ter momentos de grande 
dignidade da vida pública, quando conseguimos, através do trabalho 
parlamentar, conquistas que vão ao encontro do anseio do cidadão mais 
simples das nossas Minas Gerais . 

É por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, neste momento, quero 
trazer, em nome do povo de Juiz de Fora, em nome de toda a região da 
Zona da Mata, uma palavra de agradecimento. Em primeiro lugar, uma 
palavra de agradecimento aos nobres pares desta Casa, porque foi 
exatamente neste Plenário que nasceu, com idéia do Deputado Jorge 
Hannas, o projeto de lei que criava a HEMOMINAS. Posteriormente, tivemos 
o privilégio de ser o signatário da lei, criando a HEMOMINAS. E me recordo, 
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ainda na legislatura passada, quando procuramos o então Governador Dr. 
Hélio Garcia, levando a ele a preocupação da população de Juiz de Fora no 
sentido de se implantar naquela cidade, que é pólo de 139 municípios da 
Zona da Mata, o núcleo moderno da citada Fundação. O Governador Hélio 
Garcia, sensível a essa postulação, encaminhou a esta Casa um projeto de 
lei fazendo a doação de um terreno do Estado para a construção da sede da 
HEMOMINAS de Juiz de Fora. Mais uma vez a Assembléia se fez presente a 
favor do povo de Juiz de Fora. Foi aprovada a emenda orçamentária para a 
construção dessa unidade regional, que vem atender não apenas a 
população da nossa cidade, mas a todos os municípios integrados ao nosso 
sistema de saúde pública. 

Hoje, venho a esta tribuna para comunicar aos meus nobres pares que 
Juiz de Fora recebe - e o faz de braços abertos - esse novo prédio, essa 
nova unidade, um equipamento extraordinário para aqueles que defendem a 
saúde pública de Minas Gerais. 

O trabalho da HEMOMINAS, os seus funcionários, o seu corpo técnico, 
que vêm difundindo e defendendo a política pública para a questão do 
sangue em nosso Estado, nos coloca hoje em uma posição exemplar para os 
nossos coirmãos da Federação, do nosso País. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos registrar a nossa palavra de gratidão 
ao ex-Governador Hélio Garcia, que acreditou nessa perspectiva, e ao atual 
Governador, Dr. Eduardo Azeredo, que deu prosseguimento à construção 
dessa unidade, que agora vem equipar Juiz de Fora e toda a região com 
esse grande avanço no sentido social. Ficamos particularmente felizes 
porque, neste momento em que Juiz de Fora se insere de modo definitivo 
não apenas nas nossas Minas Gerais, mas até mesmo no cenário 
internacional como sendo a primeira cidade fora da Alemanha a receber uma 
fábrica de automóveis, a Mercedes-Benz, nós ganhamos também não 
apenas o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo e principalmente, o 
desenvolvimento social, com a presença dessa atuação importante da 
HEMOMINAS em nossa cidade. 

Portanto, em nome do povo de Juiz de Fora, em nome de todos aqueles 
que labutam e constroem a nossa Zona da Mata, o meu mais profundo 
agradecimento aos nobres pares desta Casa, que nos ajudaram no 
encaminhamento desses trabalhos legislativos ao ex-Governador Hélio 
Garcia e ao Governador Eduardo Azeredo. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão• - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, presentes nas galerias, funcionários desta Casa, imprensa, mais 
uma vez estivemos em Brasília, o Deputado Arnaldo Penna e eu, 
representando esta Casa, para conversar sobre a possibilidade de reativação 
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dos trens de passageiros no Estado de Minas Gerais, recentemente 
desativados pela RFFSA, sendo privatizado apenas o transporte de cargas. 
Nossa reunião foi com o Dr. Claudio lvanoff, Secretário de Transportes do 
Ministério dos Transportes, sob recomendação do Ministro José Alcides 
Saldanha. 

Na verdade. o que fomos buscar não foi a reativação pura e simples dos 
trens de passageiros. Fomos levar sugestões, abrir caminhos, levar a 
reivindicação da população de Minas Gerais, inconformada com a 
paralisação dos trens e que se viu privada desse meio de locomoção sem 
que lhe fosse oferecida outra forma de transporte. 

O Ministério dos Transportes se colocou à disposição para abrir edital de 
concorrência para a licitação das linhas de passageiros. No entanto, é do 
conhecimento geral que linhas de metrôs e trens metropolitanos, trens 
suburbanos e similares são deficitárias em todo o mundo. 

A RFFSA é a proprietária dos carros de passageiros que estão sob 
custódia da Ferrovia Centro Atlântica, atual concessionária da malha centro-
leste para cargas. 

A possibilidade de reativação dos trens de passageiros está intimamente 
ligada com a força de mobilização dos municípios e da população envolvidos 
com a questão e que realmente queiram e necessitem do seu 
funcionamento. As negociações estão abertas, e existem diversas formas de 
viabilizar a volta dos trens. Para isso vamos precisar de união e de uma 
demonstração ímpar de força política, que deve, agora que as negociações 
estão abertas, vir dos municípios e dos usuários dos carros de passageiros. 

Esta Casa acatou a solicitação advinda de diversos segmentos e foi até 
Brasília na tentativa de encontrar soluções para um problema que atinge 
Minas Gerais como um todo, já que a malha ferroviária do Estado é a maior 
do Pais. 

O Secretário de Transportes Terrestres nos disse que as palavras 
repasse, subsidio e desindexação estão proibidas em Brasília. Pois bem, eu 
digo que, como representantes do povo que tem essa demanda de 
transporte, não como meio de locomoção, mas como meio de sobrevivência 
digna, vamos usar do welfare state, ou seja, o bem-estar social do povo de 
Minas Gerais. 

É preciso que Minas Gerais, que nós, representantes do povo de Minas, 
tenhamos a consciência dessa necessidade, a consciência da necessidade 
do povo, e lutemos. E, mesmo que ao final seja vencida - é preciso repetir, 
meu conterrâneo montesclarense - mesmo que perca essa luta, estarei me 
considerando uma vencedora, por não estar do lado daqueles que venceram. 
Muito obrigada. 

* -Sem revisão da oradora. 
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o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob. 
o Deputado lbrahim Jacob -Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
- Lê requerimento em que solicita seja expedido ofício ao Sr. Ulisses 

Oliveira Panisset, Presidente do Conselho Estadual de Educação, solicitando 
estudos desse órgão para permissão de matrícula a menores de 7 anos na 1" 
série do ensino fundamental, desde que o estabelecimento de ensino ofereça 
vagas não preenchidas pelos alunos da faixa etária adequada, cuja 
justificação é a seguinte: 

"É sabido que ao Conselho Estadual de Educação compete interpretar a 
legislação de ensino, observadas as diretrizes gerais emanadas da União. 
Nesse sentido é que enfatizamos a importância do presente requerimento, 
visto que aquelas diretrizes foram recentemente modificadas, graças à 
aprovação do substitutivo apresentado pelo saudoso Senador Darcy Ribeiro 
e que foi aprovado pelo Congresso Nacional, tomando-se a Lei n• 9.394, de 
20/12/96. 

A legislação anterior (Lei n• 5.692, de 1971) previa que apenas os 
maiores de 7 anos poderiam ingressar no ensino de 1" grau, - hoje 
denominado ensino fundamental - mas, abria uma possibilidade para 
menores de 7 anos, a ser regulamentada pelos sistemas estaduais, o que de 
fato ocorreu em Minas Gerais, tendo o Conselho Estadual de Educação 
admitido a possibilidade de ingresso para alunos que completariam aquela 
idade até 30 de abril do ano em que se matriculassem. E, ainda mais: 
admitia-se, também, que alunos com 6 anos pudessem se matricular, desde 
que houvesse vagas disponíveis e que o candidato demonstrasse, por meio 
de aValiação e testes, estar capacitado a acompanhar as atividades 
curriculares sem prejuízo de seu desenvolvimento e maturidade. 

Ora, a nova legislação não explicitou essa possibilidade e é neste sentido 
que encaminhamos o presente requerimento, pois consideramos da mais 
aita relevância a manutenção das resoluções anteriores do CEE. 

Portanto, solicitamos ao douto Presidente do órgão máximo de 
regulamentação e normatização da legislação do ensino em nosso Estado 
que proceda a estudos visando à continuidade daqueles dispositivos, se a 
nova legislação federal o permitir." 

Sr. Presidente, colegas Deputados, nesta oportunidade, antes mesmo de 
trazer ao conhecimento desta egrégia Casa Legislativa o requerimento ora 
apresentado, tivemos o cuidado de recorrer à Escola do Legislativo, na Área 
de Consultoria Temática, e uma nota técnica nos foi fornecida da seguinte 
forma. (- Lê:) 

"Requerimento ao Conselho Estadual de Educação solicitando edição de 
uma norma que permita o ingresso de menores de 7 anos no ensino 
fundamental. 

Interessado: Deputado lbrahim Jacob. 
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Do gabinete do Deputado lbrahim Jacob recebeu esta Área o pedido de 

elaboração de requerimento a ser encaminhado ao Conselho Estadual de 
Educação no sentido de que aquele órgão baixasse uma resolução 
autorizando a matricula, na 1 • série do Ensino Fundamental, de crianças 
menores de 7 anos, desde que houvesse razões a seguir expostas: 

O Conselho Estadual de Educação tem as seguintes atribuições, segundo 
a Constituição Estadual: 

"Art. 206 • Compete ao Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo de 
outras atribuições a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases 
estabelecidas pela União: 

I • baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de 
ensino; 

li· interpretar a legislação de ensino; 
111- ............................................................................................................. ' 
Ora, é justamente a Constituição Estadual, pelo dispositivo transcrito, que 

impede ao Conselho Estadual de Educação admitir o ingresso de menores 
de 7 anos na 1" série do ensino fundamental. Além disso, a legislação 
federal também define com clareza a questão, como veremos a seguir. 

A Lei n• 5.692, que vigeu até o final do ano de 1996, e que estabelecia as 
Diretrizes e Bases da Educação previa em seu art. 19: 

"Art. 19- Para o ingresso no ensino de 1° grau, devera o aluno ter a idade 
mínima de 7 anos. 

§ 1" • As nomnas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de 
ingresso no ensino de 1" grau de alunos com menos de 7 anos de idade". 

Verifica-se, portanto, que a possibilidade constituía uma exceção à regra 
geral. E o Conselho Estadual de Educação, na sua função de interpretar a 
legislação de ensino, assim o entendeu, pois suas resoluções sempre 
definiram que a idade mínima para ingresso era a de 7 anos, aceitando-se 
crianças que completariam essa idade até 30 de abril. 

As exceções também eram autorizadas, desde que houvesse vaga e o 
candidato fosse submetido a testes de aptidão que comprovassem sua 
capacidade de acompanhar as atividades curriculares sem prejuízo de seu 
desenvolvimento e maturidade. 

Observa-se, portanto, que os doutos conselheiros agiram com a devida 
prudência ao regulamentar a legislação federal, visto que não se podem 
matricular alunos com menos de 7 anos de fomna indiscriminada, sob pena 
de prejuízos para a sua fomnação. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei n• 9.394, de 20/12/96), aprovada 
recentemente e, portanto, ainda a ser regulamentada, prevê que a educação 
básica será fomnada pela educação infantil, pelo ensino fundamental (antigo 
1" grau) e pelo ensino médio (antigo 2" grau). No tocante às faixas etárias, a 
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única previsão explíc~a é aquela que se refere à educação infantil: 

"Art. 29 - A educação infantil, ,primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30- A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; 
li - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade". 
A possibilidade, ainda que em caráter excepcional, de menores de 7 anos 

ingressarem no ensino fundamental, tão claramente explicitada na lei 
anterior, não aparece dessa forma na atual legislação. É de supor que o 
Conselho Estadual de Educação, que sempre demonstrou enorme acuidade 
e sensibilidade para tais questões, possa resolver o impasse, pois que, em 
nosso entendimento, a Lei n° 9.394 não permite que menores de 7 anos 
possam ingressar no ensino fundamental. 

São essas as razões que nos levaram a concluir pela impossibilidade de 
atendimento à solicitação tal como proposta pelo ilustre Deputado, tomando 
a liberdade de dar nova forma ao requerimento, como faremos a seguir. 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1997". 
Meus senhores, meus colegas, Presidente, muito obrigado. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público presente, profissionais da imprensa, aqui estamos, na 
condição de Líder da Bancada do PT, com dois objetivos. Um deles é o de 
manifestar o nosso apoio aos magistrados. Aqui faremos menção ao dia 
nacional de luta que a categoria está empreendendo em todo o tenritório 
nacional. 

Temos assistido desde a última semana a importantes manifestações dos 
mais a~os membros da magistratura de nosso País. Com efeito, em recentes 
pronunciamentos, personalidades de nosso Judiciário, como o Ministro 
Sepúlveda Pertence, Presidente de nossa Corte Suprema, ou o 
Desembargador Paulo Medina, que tanto honra nosso Tribunal de Justiça e 
que hoje preside não apenas a Associação dos Magistrados do Brasil como a 
de toda a América Latina, têm deixado clara a preocupação do Poder 
Judiciário, o que, de resto, é preocupação que une todo o povo brasileiro, de 
que a crescente concentração de poderes pelo Executivo venha colocar em 
risco a normalidade constitucional da Nação. Em vista disso, foi assinada a 
já histórica Carta de Macapá, onde os Presidentes dos 27 Tribunais de 
Justiça dos Estados brasileiros deixam igualmente expressa sua posição de 
repúdio à tentativa de se colocar o povo contra os Poderes Judiciário e 
Legislativo, tendo em vista a legitimação de um Executivo fortalecido em 
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demasia. 

Caros colegas, a gravidade da snuação não comporta meias palavras. O 
que está sendo dito claramente pelos representantes do Judiciário, com o 
.qual nós, do PT, concordamos plenamente, é que o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso vem, desde há muno, demonstrando, de forma óbvia, que, em 
tendo certo tipo de apoio para tanto, não hesitará em impor um golpe de 
estado ao País. Como seus colegas Fujimori e Menem, FH pretende se 
perpetuar no poder à custa de qualquer atnude, por mais prejudicial que seja 
à população do Brasil. Notem que em sua campanha pelo poder absoluto, 
Fernando Henrique começou pelo desprezo à Carta Constitucional da 
República e vem seguidamente desrespenando a independência do 
Legislativo e do Judiciário, que concediam determinados direitos aos 
servidores públicos federais, dizendo que a decisão partira de "gente ruim 
que não pensa no Brasil". Ora, será que o Sr. Presidente não percebe que o 
erro foi do Executivo, que optou por rasgar a Constnuição naquele caso? 
Como ficou expresso na Carta de Macapá, são os poderes do Estado que 
devem se curvar à Constituição, nunca o contrário. 

Muno significativa, a Carta de Macapá vem mostrar um Judiciário que se 
esforça para se aproximar da sociedade e que se preocupa em prestar um 
serviço cada vez mais adequado e eficiente, reconhecendo que a eficácia da 
prestação jurisdicional é o mais importante em se tra•ando do direito do 
cidadão. Alertando para a pressão que vem sendo iõ :<a pelo Executivo 
contra os demais Poderes, o que, a bem da verdade, tem recebido apoio de 
setores interessados na desestabilização de nossa democracia, o documento 
dos Presidentes de tribunais afirmou, com inteira razão, que "o crescente 
agigantar-se do Poder Executivo ameaça e deprime o amplo exercício das 
demais atividades igualmente essenciais ao funcionamento do Estado. A 
concentração de poder já se vai fazendo ameaçadora à normalidade 
institucional e à supremacia da lei". Estão de parabéns os signatários desta 
Carta e merecem todo o nosso apoio, razão pela qual estamos apresentando 
requerimento com esse fim. 

Da mesma forma, foi igualmente significativa a entrevista concedida pelo 
Desembargador Paulo Medina ao jornal "Estado de Minas" dessa terça-feira, 
no qual o ilustre magistrado rebate as críticas que são dirigidas ao Judiciário, 
lembrando que esse Poder convive com a escassez de recursos humanos e 
financeiros, sempre recebendo uma fatia ínfima do orçamento da União e 
dos Estados. Lembro, aliás, que, quando da discussão do orçamento 
mineiro; já salientávamos que, em face das necessidades de modernização 
do Judiciário, apenas 4% do orçamento não seriam bastantes para enfrentar 
esses desafios. No âmbito da União, o descaso é ainda maior, chegando a 
1% do total do orçamento. Medina não se limitou a defender o Judiciário, 
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como lembrou que determinadas mudanças para se alcançar maior 
transparência e celeridade são essenciais a fim de que a justiça tenha 
condições de contribuir para o aprimoramento da formação da cidadania de 
nosso povo. Pela importância do depoimento em questão, estamos também 
pedindo sua transcrição nos anais desta Casa, por meio de requerimento que 
ora apresentamos. 

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio, 
primeiro quero parabenizá-lo expressando, publicamente, a minha admiração 
pelo seu espírito guerreiro e até mesmo engrandecê-lo, agradecendo a Deus 
pelo dom que Ele deu a V. Exa. A política é um dom de Deus. Já dizia João 
Calvino, homem que consolidou a Reforma na Europa, quando governava 
Genebra, que "a política é tão sagrada quanto o sacerdócio". 

Mas o meu aparte é com relação ao primeiro pronunciamento de V. Exa., 
com relação à sua decepção com o espírito despótico do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso que está começando a se exteriorizar. Faço 
coro com V. Exa. Nosso Presidente da República está preocupado, numa 
corrida tremenda com vistas à reeleição. Filosoficamente, sou favorável à 
reeleição. Sabemos que se trata de uma experiência aprovada nos demais 
países democráticos. Com a reeleição, a população pode rejeitar ou aprovar 
a administração daquele político, razão pela qual os Presidentes, 
Governadores e Prefeitos vão trabalhar com afinco, fazendo obras para 
serem reeleitos. Isto é bom e é um incentivo. 

Por outro lado, questiono a ética dos fatos. Parece que o homem está 
indo com muita sede ao pote. O povo brasileiro está desinformado do que 
está acontecendo com o nosso Pais. É verdade que não podemos deixar de 
parabenizá-lo pela iniciativa do Plano Real, que já era uma necessidade 
desde o Governo Itamar Franco. Apesar de o Presidente Fernando Collor de 
Mello ter praticado ações reprováveis, pelo menos ele criou um fundo de 
reserva que propiciou a criação do Plano Real. Quando S. Exa., o 
Presidente, ainda era Ministro, ele esteve aqui, e esse seu colega era titular 
da Comissão de Legistação e Justiça da Câmara, estive com ele e disse-lhe: 
- "Excelência, Ministro, o senhor sabe que dolarizar a economia é a única 
saída. O Cavallo já fez isso. Mas ele aguardou o momento próprio, a que 
chamamos de eleitoreiro. 

Entretanto, a moeda não está tão estável assim, como pensamos. Pelo 
menos, a inflação não está tão contida. O senhor sabe, Deputado, qual foi o 
aumento dos automotores, nesses dois anos de administração do Presidente 
da República? Passa de 100%. Um carro popular era R$7.000,00, quando 
ele entrou. Hoje, V. Exa. não o encontra por menos de R$14.000,00. 

Outra coisa: ele propiciou, evidentemente, o aumento do poder dos 
monopólios. Destruiu, totalmente, a possibilidade da livre iniciativa, das 
pequenas e microempresas. Demonstrou ser uma pessoa amiga de 
impostos, pois somos a Nação que mais paga impostos e o homem ainda 
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pensa em mais impostos. 

Vimos o caos na saúde, o caos nas estradas. As nossas estradas estão 
totalmente abandonadas. É uma vergonha. É uma ignomínia para o povo 
brasileiro trafegar nas estradas, nas BRs, sobretudo para o Norte. de 
Pirapora a Montes Claros. É um corredor da morte, com crateras terriv€' •,. e 
esse homem não toma conhecimento disso. 

Queremos, evidentemente, fazer coro com V. Exa., de uma forma 
positiva, chamando o Presidente a uma reflexão. Quem dera encontrem eco 
suas palavras no coração do Executivo máximo, de sorte que ele mude e o 
povo seja feliz, porque o Presidente tem de entender uma coisa só: a Nação 
é o povo e não os grandes empresários que ele faz questão de apoiar. Muito 
obrigado. 

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Raul 
Lima Neto. Em outra oportunidade, queremos promover um debate mais 
aprofundado sobre essa forma ditatorial, essa imposição que reduz os 
poderes do Judiciário e do Legislativo e concentra forças no Executivo. 
Precisamos estar muito atentos, nesta Casa. 

Com relação ao segundo assunto que começávamos a discutir, a nossa 
Bancada tomou a decisão de se envolver profundamente com as audiências 
públicas, que têm de continuar, porque lideranças de várias comunidades 
participaram dos debates, na esperança, na expectativa de discutir as 
prioridades. Entendemos que a aprovação do projeto da nossa colega 
Deputada Maria José Haueisen seria uma contribuição. Através do Projeto 
de Lei no 1.053, que está parado nesta Casa, a Deputada Maria José 
Haueisen propõe e dá subsídios á elaboração das audiências públicas, 
colocando-as como deliberativas e não apenas como um processo 
consultivo. Determina, também, que o montante de recursos fixado pelo 
Poder Executivo na lei atual, que leva em consideração renda e população, 
seja fixado, definido, pois não adianta criar expectativas para uma região, 
deixar que haja um amplo debate com definição de prioridades, se, na 
verdade, não existem recursos suficientes. É necessário saber, de acordo 
com a dotação orçamentária, qual é o percentual para cada região. 

Portanto, esse projeto seria o inicio de uma evolução, até chegarmos a 
um orçamento participativo, democrático, que respeite, de fato, as propostas, 
além de executar os projetos que forem elaborados e definidos. Muito 
obrigado. 

2° PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

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

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

Designação de comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - A Presidência vai designar 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de 
Lei n• 13.261, originada do Projeto de Lei n• 207/95. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Mauri Torres; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PPB: 
efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Dimas 
Rodrigues; pelo PFL: efetivo- Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Djalma Diniz; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Roberto; 
suplente - Deputado Toninho Zeitune; pelo PT: efetiva - Deputada Maria 
José Haueisen; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n• 13.267, originada do Projeto de Lei n• 
685/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Péricles Ferreira; suplente -
Deputado Arnaldo Penna; pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; 
suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PFL: efetivo - Deputado Wilson Pires; 
suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PDT: efetivo - Deputado José 
Braga; suplente - Deputado lbrahim Jacob; · pelo PL: efetivo - Deputado 
Olinto Godinho; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos. Designo. À Área 
de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.269, originada do Projeto de Lei n• 
829/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauri Torres; suplente - Deputado 
Ajalmar Silva; pelo PPB: efetivo - Deputado Paulo Pettersen; suplente -
Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião 
Costa; suplente- Deputado Bilac Pinto; pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira; suplente- Deputado Antônio Roberto; pelo PT: efetivo -
Deputado Anivaldo Coelho; suplente - Deputado Geraldo Nascimento. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n• 13.284, originada do Projeto de Lei n• 
968/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado 
Ajalmar Silva; pelo PMDB: efetivo - Deputado Anderson Adauto; suplente -
Deputado Antônio Júlio; pelo PDT: efetivo - Deputado lvair Nogueira; 
suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado Emnano 
Batista; suplente - Deputado Olinto Godinho; pelo PSB: efetivo - Deputado 
Miguel Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
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Veto Parcial à Proposição de Lei n• 13.286, originada do Projeto de Lei n• 
1.016/96. Pelo PSDB: efetivo- Deputado Miguel Martini; suplente- Deputado 
José Mana Barros; pelo PPB: efetivo - Deputado Paulo Pettersen; suplente -
Deputado Raul Lima Neto; pelo PFL: efetivo- Deputado Paulo Piau; suplente 
- Deputado Jaime Martins; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; 
suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar 
Machado; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. À Área de Apoio às 
Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n• 13.289, originada do Projeto de Lei n• 
1.039/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente -
Deputado José Mana Barros; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; 
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac 
Pinto; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar 
Machado; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo PTB: efetivo - Deputado 
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Pauto Schettino. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.275, originada do Projeto de Lei n• 
388/95. Pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado 
Arnaldo Penna; pelo PPB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente -
Deputado Antônio Genaro; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; 
suplente - Deputado Wilson Pires; pelo PDT: efetivo - Deputado lbrahim 
Jacob; suplente - Deputado tvair Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado 
Olinto Godinho; suplente - Deputado Ermano Batista. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.276, originada do Projeto de Lei n• 
537/95. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Simão Pedro Toledo; suplente -
Deputado Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; 
suplente - Deputado Antônio Roberto; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; suplente - Deputada Maria José Haueisen; pelo PDT: efetivo 
- Deputado lbrahim Jacob; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo PL: 
efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente - Deputado Olinto 
Godinho. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.280, originada do Projeto de Lei n• 
828/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Militão; suplente - Deputado 
João Leite; pelo PPB: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente -
Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; 
suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio 
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Júlio; suplente • Deputado Anderson Adauto; pelo PSD: efetivo •. D~putado 
Dinis Pinheiro; suplente - Deputadg.Miguel Barbosa. Designo. A Area de 
Apoio às Comissões. -

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.281, originada do Projeto de Lei n• 
841/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Péricles Ferreira; suplente • 
Deputado Hely Tarqüínio; pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; 
suplente - Deputado Raul Lima Neto; pelo PFL: efetivo • Deputado Wilson 
Pires; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PT: efetivo - Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; suplente • Deputado Geraldo Nascimento; pelo PDT: 
efetivo - Deputado Álvaro Antônio; suplente - Deputado lvair Nogueira. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Total à Proposição de Lei n• 13.282, originada do Projeto de Lei n• 
873/96. Pelo PSDB: efetivo • Deputado Ajalmar Silva; suplente • Deputado 
Arnaldo Penna; pelo PPB: efetivo· Deputado Glycon Terra Pinto; suplente-
Deputado Sebastião Helvécio; pelo PMDB: efetivo • Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira; suplente • Deputado Antônio Júlio; pelo PT: efetiva • 
Deputada Maria José Haueisen; suplente • Deputado Marcos Helênio; pelo 
PL: efetivo· Deputado Errnano Batista; suplente - Deputado Carlos Pimenta. 
Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei n• 13.290, originada do Projeto de Lei n• 
1.041/96. Pelo PSDB: efetivo • Deputado Mauri Torres; suplente • Deputado 
José Bonifácio; pelo PFL: efetivo • Deputado Sebastião Costa; suplente • 
Deputado Leonídio Bouças; pelo PMDB: efetivo - Deputado Toninho Zeitune; 
suplente • Deputado Antônio Andrade; pelo PTB: efetivo - Deputado Paulo 
Schettino; suplente- Deputado Ambrósio Pinto; pelo PPS: efetivo • Deputado 
Marco Régis; pelo PV: suplente • Deputado Wilson Trópia. Designo. À Área 
de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Agropecuária • aprovação, na 
48• Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n• 937/96, do Deputado Paulo Piau, 
e dos Requerimentos n•s 1.726 a 1.732, 1.800 e 1.822/96, do Deputado Gil 
Pereira, e 1.805/96, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.); 
pelas Bancadas do PSDB, do PL e do PTB, partidos que integram o Bloco da 
Maioria nesta Casa (2) • escolha do Deputado Ajalmar Silva como Líder da 
Maioria e do Deputado Mauri Torres como Líder do Bloco da Maioria; pelas 
Bancadas do PPB e do PSD (2) - decisão de constituir o Bloco Social 
Progressista; indicação do Deputado Sebastião Helvécio para atuar como 
Líder do bloco e do Deputado Dimas Rodrigues para Líder da Minoria, nos 
termos dos arts. 72 e 73 do Regimento Interno respectivamento; e pelos 



. 
u 

"E ;; 
c 

• • • E • " '" • ~ 
• • . .;: 

171 
Deputados Alberto Pinto Coelho (2) - sua indicação para Líder do PPB e 
indicação dos Deputados Antônio Genaro e Glycon Terra Pinto para atuarem 
como 1• e ZO-Vice-Líderes da Bancada; Arnaldo Penna -sua indicação para 
Líder do PSDB (Ciente. Publique-se. Cópias às Lideranças. À Área de Apoio 
às Comissões.); Alencar da Silveira Júnior - falecimento da Sra. Mariza 
Mesquita Barrote. em Belo Horizonte; e Carlos Pimenta - falecimento do Sr. 
Derci José de Sá, em Mato Verde (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei 

n• 673/96, do Deputado Bonifácio Mourão, que autoriza o Poder Executivo a 
doar à Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita o imóvel que 
menciona. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em 
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 698/96, do 
Deputado Geraldo Nascimento, que dispõe sobre a gratuidade do ensino em 
todos os níveis. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. 
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, em que 
solicita a retirada de tramitação do projeto. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento 
Interno. Arquive-se o projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, durante o ano passado, 

foram feitos alguns requerimentos solicitando que trouxéssemos ao Plenário 
o assunto relativo à Companhia Vale do Rio Doce. Precisamos discutir e 
debater o assunto, fazendo um manifesto da Assembléia Legislativa. Até o 
momento, isso não ocorreu. Já estamos muito próximos do lançamento do 
edital. Assim, solicitamos à Mesa que discuta rapidamente o assunto, 
marque uma data e cumpra o que já foi votado, através de vários 
requerimentos. O primeiro foi feito pelo Deputado lbrahim Jacob. Depois, 
vários outros Deputados pediram a mesma coisa, inclusive V. Exa. Então, 
gostaríamos de ter. na reunião de amanhã, uma resposta a essa solicitação, 
com a marcação da data, cumprindo o que já foi determinado anteriormente . 

Ao mesmo tempo, solicitamos uma resposta a uma questão de ordem que 
formulamos na semana passada, pedindo informações sobre a modificação 
do inciso VIII do art. 196 da Constituição do Estado, que tinha sido declarada 
inconstitucional pelo Supremo. Então, solicitamos à Mesa que agilize as 
questões de ordem, para que possamos dar andamento tanto à questão do 
inciso VIII do art. 196 da Constituição do Estado, quanto à da Companhia 
Vale do Rio Doce. 
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O Sr. Presidente -A Presidência infonna ao ilustre Deputado que, sobre a 

primeira questão, a Mesa já se posicionou. Oportunamente, infonnaremos a 
todos, de fonna detalhada, a decisão da Mesa. É interesse desta agilizar a 
discussão sobre a Vale do Rio Doce. 

Quanto à segunda questão de ordem levantada por V. Exa., a Presidência 
infonna que o estudo já foi encaminhado. Solicitamos parecer à Procuradoria 
da Casa e, assim que o tivennos em mãos, iremos fornecê-lo a V. Exa. 

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

solicita seja enviado ofício ao Presidente da República, solicitando 
providências relativas à liberação de recursos emergenciais para o Município 
de Lassance, em razão da Portaria n• 4, de 28/1/97, da Secretaria Especial 
de Políticas Regionais, do Ministério do Planejamento e Orçamento, 
publicada no "Diário Oficial" em 30/1/97, na qual foi reconhecida a situação 
de emergência no referido município, em virtude de intensas precipitações 
pluviométricas e inundações. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 

passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência infonna que fez retirar da pauta da reunião a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 10/95 e o Projeto de Lei n• 770/96, em 
decorrência de sua apreciação na reunião extraordinária de hoje, pela 
manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 778/96, do 

Deputado Miguel Martini (ex-Projeto de Lei n• 1.620/93, do ex-Deputado 
João Batista), que disciplina as reclamações relativas à prestação de 
serviços públicos, a que se refere o § 4° do art. 40 da Constituição Estadual. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n•s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina pela sua aprovação com as Emendas n•s 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua 
aprovação com as Emendas n•s 1 e 3, da Comissão de Justiça, e 2, que 
apresenta, na fonna da Subemenda n• 1. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam pennaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n•s 1 e 3 e a Subemenda n• 
1 à Emenda n• 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que 
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as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 778/96 com as Emendas 
nos 1, 2 na forma da Subemenda no 1, e 3. À Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 55/&5, do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre a gestão de equipamentos 
hospitalares, acrescenta dispositivo à Lei n° 10.359, de 28/12/90, e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 55/95 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e não havendo 

oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 
20 horas, e de amanhã, dia 27, 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 167" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 1997 

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE: Ata - 2° 

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n• 
865/96; aprovação na forma do Substitutivo n• 1; prejudicialidade das 
Emendas n°s 1 a 8 - Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n• 271/95; 
aprovação na forma do vencido em 1' turno - Discussão, em 2" turno, do 
Projeto de Lei n• 668/96; aprovação- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo 
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo 
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Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lvair Nogueira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - José Maria 
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo 
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson 
Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro)- Às 20h15min, a lista de 

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

1• PARTE 
Ata 

- O Deputado Ivo José, 2"-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta da reunião a 

Proposta de Emenda à Constituição n• 10/95 e o Projeto de Lei n• 770/96, 
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje pela 
manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 865/96, da 

Comissão de Agropecuária e Política Rural, que dispõe sobre a ocupação, o 
uso, o manejo e a conservação do solo agrícola e dá outras providéncias. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n•s 1 a 8, que apresenta. A Comissão de Agropecuária e Política 
Rural opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta, 
ficando prejudicadas as Emendas n•s 1 a 8, da Comissão de Justiça. As 
Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela 
Comissão de Agropecuária e Política Rural. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n• 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Aprovado o Substitutivo n• 1, ficam prejudicadas as Emendas n•s 
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1 a 8. Fica, portanto, aprovado, em 1 • turno, o Projeto de Lei n• 865/96 
na forma do Substitutivo n• 1. À Qomissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 271/95, do Depu1ado Geraldo 
Rezende (ex-Projeto de Lei n• 1.989/94), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de se incluir a matéria Orientação Sexual nas 5•s e 63 s séries do ensino 
fundamental, nos currículos das escolas estaduais. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1• turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 271/95 na forma do 
vencido em 1• turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 668/96, do Deputado Dinis 
Pinheiro, que institui o Programa Mineiro de . Informação e Apoio ao 
Consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de 
amanhã, dia 27, 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 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 26/96 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia seis de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Simão Pedro Toledo, Maria Olívia, Anderson Adauto, Alencar da 
Silveira Júnior, Dilzon Melo, Álvaro Antônio, Ronaldo Vasconcellos, Aílton 
Vilela e Arnaldo Penna (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados 
João Leite e Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB). Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Simão Pedro Toledo, 
declara aberta a reunião e informa que ela tem por finalidade eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e, se possível, apreciar o 
parecer. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação e convida 
o Deputado Dilzon Melo para atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
são eleitos o Deputado Simão Pedro Toledo para Presidente, com sete 
votos, e a Deputada Maria Olívia para Vice-Presidente, com oito votos. O 
Presidente "ad hoc" empossa a Vice-Presidente eleita, que, assumindo a 
direção dos trabalhos, empossa o Presidente eleito. O Deputado Simão 



176 
Pedro Toledo agradece a confiança que lhe foi depositada e designa 
como relator da matéria o Deputado Ronaldo Vasconcellos, que apresenta 
parecer concluindo pela aprovação da matéria. Em seguida, a Presidência 
passa à fase de discussão, que conta com a participação dos Deputados 
Anderson Adauto, Ronaldo Vasconcellos e Dilzon Melo, os quais manifestam 
suas opiniões sobre a proposição, conforme fica registrado nas notas 
taquigráficas. Encerrada a discussão, o Presidente passa à fase de votação, 
oportunidade em que o parecer é aprovado, com sete votos a favor e um 
contra, do Deputado Anderson Adauto. Encerrada essa fase, o Presidente 
determina a lavratura da ata dos trabalhos e suspende a reunião por 15 
minutos, para a sua elaboração. Havendo "quorum", a Presidência declara 
reaberta a reunião e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda 
à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
participação dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de novembro de 1996. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Maria Olívia Anderson Adauto -

Alencar da Silveira Júnior - Dilzon Melo - Álvaro Antônio - Ronaldo 
Vasconcellos- Aílton Vilela- Arnaldo Penna. 
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