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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1• DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 120" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Ailton Vilela 

1 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): 1" Fase: Atas- Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
n• 1.420/97 - Comunicações: Comunicação do Deputado Geraldo da Costa 
Pereira - 2" Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação 
Apresentada - Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO- ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Ivo José - Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 

- Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz 
- Elbe Brandão - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri 
Torres - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Helvécio- Wilson Pires. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - 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. ZO-Secretário, para proceder à leitura 
das atas das reuniões anteriores. 

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

1" Fase 

Atas 
- O Deputado Ivo José, 2•-secretário, procede à leitura das atas das duas 

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 

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

a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 
1" Fase do Pequeno Expediente. 



2 
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N" 1.420/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai Pedro Clube 

da Amizade, com sede e foro no Município de Porteirinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Pai Pedro Clube da Amizade, com sede no Município de Porteirinha. 
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. 
José Militão 
Justificação: A referida Associação é uma entidade civil de caráter 

filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Porteirinha. 
Seu objetivo é a prestação de serviços que possam contribuir para o bem-
estar dos associados, no que diz respeito a assistência social, médica e 
dentária, bem como para o desenvolvimento de atividades recreativas, 
educacionais, esportivas e culturais, sem distinção de nacionalidade, cor, 
religião, sexo, estado civil ou credo religioso. 

Seu estatuto foi registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Porteirinha, no livro A-4, a fls. 027 a 030, em 
12/6/97. 

Conforme atesta o Promotor de Justiça, a entidade está em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades 
estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
auferem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

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

COMUNICAÇÕES 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Geraldo da 

Costa Pereira. 

2• Fase 

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

2• Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de comunicações 
e pronunciamentos dos Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 
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Leitura de Comunicação Apresentada 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 
apresentada nesta reunião pelo Deputado Geraldo da Costa Pereira -
falecimento da Sra. Maria Ferreira de Queiroz, mãe do Deputado Romeu 
Queiroz, Presidente desta Assembléia Legislativa, ocorrido em Patrocínio 
(Ciente. Oficie-se.). 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, antes de prosseguir, gostaria de manifestar seu sentimento 

pelo falecimento da mãe do nosso ilustre Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz, desejando e pedindo a Deus que, na sua grandiosidade, dê força ao 
nosso estimado Presidente e a seus familiares para atravessar esse 
momento tão difícil. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marco Régis - Nós, da Bancada do PPS, queremos associar-

nos às manifestações de pesar pela morte da mãe do Presidente desta Casa. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, 
Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
amanhã, dia 30, 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 22• REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os 
Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Cleuber Carneiro, Francisco 
Ramalho, Maria Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
José Braga, Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano 
Batista, Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Romeu Queiroz, declara abertos os trabalhos; após, a ata da reunião anterior 
é lida e aprovada. Isto posto, o Presidente informa que a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos 
recursos liberados por esta Casa a título de Subvenção Social, Auxílios para 
Despesas de Capital e Transferências a Municípios, nos termos do art. 3°, 111, 
da Lei n• 11.815, de 24/1/95; da Deliberação da Mesa n• 1.428 e das demais 
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados 
Ermano Batista, Corregedor; Geraldo Rezende, relator na Mesa, e José 
Braga, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os 
quais, em conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua 
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vez, emitem pareceres mediante os quais concluem pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Academia Tanari Karate-do Wado-kai, 
Ação Social Paróquia Vespasiano, Asilo São Vicente SSVP, Associação 
Amigos Senador Finnino, Associação Apoio Desenv. Criança Gestante, 
Associação Aposentados Pensionistas Montes Claros Norte MG, Associação 
Bem-Estar Menor- São João Nepomuceno, Associação Comun. Ação Social 
Educacional Médio Piracicaba, Associação Comun. Bairro Santa Helena -
Barreiro, Associação Comun. Barreiro Cruz - Mamonas, Associação Comun. 
Crisólita, Associação Comun. Rio Espera, Associação Comun. Senhora 
Santana Lagoinha, Associação Desenv. Assis!. Social Educ. Desp. Noroeste 
MG, Associação Desenv. Comun. Amigos Campolide, Associação Desenv. 
Comun. Brejinho, Associação Desenv. Comun. Tapiraí, Associação Esportiva 
Água Branca, Associação Pais Amigos Excepcionais - Jequeri, Associação 
Pais Amigos Excepcionais - Paracatu, Associação Pequenos Produtores 
Trabalhadores Rur. Cor. Bruns, Associação Proteção Maternidade Infância -
Felisburgo, Associação Protetora Organizada Infantil Água Branca, 
Associação Servidores Cristãos- Acrispu, Associação Trimariense Promoção 
Assist. Social, Associação Vicenciana Assis!. Menor, Caixa Escolar Maria 
Canno Prado Moraes, Casa Amizade Fronteira, Centro Comun. Rural São 
Pedro A vai, Clube Atlético Uberabense, Clube Serviços Amigos Comunidade 
Sape, Confraria Mães Cristãs Barbacena, Conselho Central Bom Sucesso 
SSVP, Conselho Desenv. Aparecida Mundo Novo, Conselho Desenv. 
Comun. Aracagi, Conselho Desenv. Santa Rosa Lima, Creche Amor Luz, 
Creche Nossa Sra. Amparo, Esporte Clube s• Residência, Fundação Casa 
Cultura Resende Costa, Fundação Varginhense Assist. Excepcionais, Grupo 
Espírita Legionários Maria, Hospital Fraternidade Pescador, Instituto 
Reeducação Santa Teresinha, Juventus Esporte Clube - Três Corações, 
Movimento CuHural Paracatu, Núcleo Comun. Amigos Bairro Santo Antônio-
Pouso Alegre, Núcleo Educacional Batista, Prefeitura Municipal Funilândia, 
Prefeitura Municipal Paiva, Prefeitura Municipal Santa Juliana, Santa Casa 
Misericórdia - Andrelândia. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, detennina que se lavre a ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de setembro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Maria Olívia - Sebastião Helvécio - José Braga - Antônio 
Roberto - Roberto Amaral - Ennano Batista. 

ATA DA 66° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e sete, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto 
Amaral, Antõnio Roberto, Durval Ângelo e José Braga, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antõnio 
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O 
Presidente acusa o recebimento do Oficio n• 272/97, do Tribunal de Contas 
do Estado. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o 
Presidente procede à leitura da informação sobre anulação de precatórios, 
solicitada pela Comissão, atendendo a requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, aprovado na ss• Reunião Ordinária, no dia 8/5/97. A seguir, o 
Deputado Roberto Amaral apresenta os seguintes requerimentos: solicitando 
seja convidado o Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
para fazer uma explanação sobre o programa de construção de barragens e 
poços artesianos, em implantação nos municípios do vale do Jequitinhonha; 
pleiteando seja autorizado o deslocamento dos membros desta Comissão ao 
vale do Jequitinhonha a fim de conhecer e fiscalizar as barragens recém-
construídas. Após. o Deputado Durval Ângelo apresenta requerimento 
sugerindo seja convidado um representante do Tribunal de Contas para 
acompanhar a Comissão na referida visita. Colocados em votação, cada um 
por sua vez, são os requerimentos aprovados. Passa-se à 2• Fase da Ordem 
do Dia. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. relator do Projeto de Lei 
n• 846/96, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. 
Após, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei n• 1.066/96, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma 
do vencido no 1• turno. Colocados em discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. Em seguida, o Deputado Roberto Amaral, 
relator do Projeto de Lei n• 1.153/97, solicita prazo regimental para emitir 
parecer, e o pedido é deferido pelo Presidente. Na ausência- do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n• 1.227/97 e do 
Requerimento n• 2.247/97, o Presidente solicita ao Deputado José Braga que 
proceda à leitura dos seus pareceres. Com a palavra, o Deputado José 
Braga procede à leitura do parecer do relator. mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei n• 1.227/97. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Na fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado José Braga 
procede à leitura do parecer do relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
que conclui pela aprovação do Requerimento n• 2.247/97 com as Emendas 
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n•s 1 e 2. Submetida a votação, é a proposição aprovada. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - José Braga - Antônio 

Roberto. 
ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

CONSTITUÍDA PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS 
NOMES DOS PROFESSORES PE. GERALDO MAGELA, MARIA ELIANA 

NOVAES, MARIA LISBOA DE OLIVEIRA E CLEMENCEAU CHAIBI SALIBA 
PARA INTEGRAREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Às quinze horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria 
José Haueisen, José Maria Banros e Sebastião Costa, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José 
Maria Barros que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina à argüição pública dos indicados a integrar o Conselho 
Estadual de Educação e à apreciação do parecer do relator, Deputado 
Sebastião Costa. A Presidência convida os indicados - professores Pe. 
Geraldo Magela, Maria Eliana Novaes, Maria Lisboa de Oliveira e 
Clemenceau Chaib Saliba - para comporem a Mesa dos trabalhos e declara 
aberta· a fase de argüição pública, oportunidade em que os membros da 
Comissão questionam os professores sobre assuntos ligados à área da 
educação, conforme consta nas notas taquigráficas. Vencida essa fase, a 
Presidência agradece a participação dos professores na reunião e suspende 
os trabalhos para os cumprimentos de praxe. Reaberta a reunião, com o 
mesmo •quorum", a Presidente passa à fase de apresentação do parecer do 
relator, o qual, após ser lido, é discutido. Encerrada esta fase, a Presidente 
anuncia que, nos termos do art. 264 do Regimento Interno, passará à 
votação do parecer, por escrutínio secreto, e solicita ao Deputado Sebastião 
Costa que atue como secretário, rubrique as sobrecartas e, ao final, anuncie 
o resultado da votação. Com a palavra, o secretário informa que foram 
encontradas na uma três sobrecartas, e o número delas coincide com o de 
Deputados presentes; nas três cédulas, foi marcado •sim". Após, a 
Presidência informa que o parecer foi aprovado e determina à assessoria a 
lavratura da ata de finalização dos trabalhos, pois se encontra cumprido o 
objetivo da Comissão, e suspende a reunião por 1 o minutos. Reabertos os 
trabalhos, a Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda à 
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leitura da ata. Esta, após ser lida, é aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência agradece a presença dos parlamentares e declara 
encerrada a reunião. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1997. 
Maria José Haueisen, Presidente - José Maria Barros - Sebastião Costa. 
ATA DA 57• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, 
Roberto Amaral, Antônio Roberto, Gilmar Machado, Sebastião Navarro 
Vieira, membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, ainda, o 
Deputado Péricles Ferreira, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir, acusa o recebimento dos Ofícios n•s 
417 e 433/97, da Caixa Econômica Federal. Na fase de discussão e votação 
de proposições da Comissão, o Deputado Miguel Martini transfere a 
Presidência dos trabalhos ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, para 
apresentar requerimentos em que solicita seja promovida diligência técnica 
em três trechos da obra de duplicação da Femão Dias; seja solicitado ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do art. 76, XII, da 
Constituição do Estado, que se promova diligência técnica às obras de 
construção da usina hidrelétrica de Miranda, no vale do Paranaíba. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia. Com a palavra. o 
Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n• 1.292197. emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 
1" tumo. o relator do Projeto de Lei n• 1.294/97, Deputado Roberto Amaral, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Quanto ao 
Projeto de Lei n• 1.316/97, o relator, Deputado José Braga, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 
1° tumo, com a Emenda n• 1. Devido à ausência do Deputado Durval 
Ângelo, relator do Projeto de Lei n• 1.083/97. o Deputado Gilmar Machado 
procede à leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto com a Emenda n• 1. Colocados em discussão e votação, cada um 
por sua vez, são os pareceres aprovados. Logo após, o Deputado Roberto 
Amaral, relator do Projeto de Lei n• 1.153/97. emite parecer mediante o qual 
conclui pela rejeição da matéria. Posto em discussão e votação. é o parecer 
aprovado. Com a palavra. o Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei 
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n• 1.195/97, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer rejeitado. O 
Presidente designa novo relator o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, relator do Requerimento n• 2.234/97, opina pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo n• 1. Submetida a votação, é a 
proposição aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - Jorge Eduardo - Durval 

Ângelo- José Braga- Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 10" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Raul Lima Neto, Antônio Roberto e Gilmar Machado (substituindo 
este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT), 
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o 
Deputado Ivo José. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio 
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o Projeto 
de Lei n• 1.089/97, do Deputado Ivo José, que regulamenta o parágrafo 
único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre assistência 
social às populações de áreas inundadas por reservatórios. A Presidência 
convida a compor a mesa os Srs. Sebastião Vírgilio Almeida, Diretor-Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, representando o Dr. José 
Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Maria Ângela Rocha Pereira, Superintendente de Assistência 
Social da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente. representando o Secretário Eduardo Barbosa; 
Prof. Franklin Daniel Rothman. Coordenador do Núcleo de Assistência dos 
Atingidos por Barragens; Geraldo Pinto Moreira, Presidente da Associação 
dos Atingidos por Barragens do Pilar, e José Antônio Ribeiro, Assessor da 
Comissão dos Atingidos por Barragens do I rapé. Com a palavra, o Deputado 
Ivo José, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, faz 
suas colocações iniciais e esclarece que o projeto em discussão determina 
ampla e prévia divulgação sobre as áreas que serão atingidas por barragens 
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e prevê fiscalização na implantação dos planos de assistência social. Após, o 
Presidente passa a palavra aos membros da Mesa, cada um por sua vez, 
para que possam fazer suas exposições. A seguir, a Presidência registra a 
presença dos Srs. Luiz Lôbo, Assessor da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; José Ronaldo da Cruz, Diretor do 
Centro de Planejamento Orçamentário da Secretaria de Estado do Trabalho, 
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; Ricardo Ferreira Ribeiro 
e Maria Aparecida de Souza, da Comissão Pastoral da Terra; Vilson Luiz da 
Silva, Diretor-Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -; José Roberto Fontes de Castro, 
Presidente da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga -
ASPARPI -; Paulo Henrique Viana, Presidente da Associação Comunitária 
dos Moradores Atingidos por Barragens da Cachoeira da Providência; 
Geraldo Brizola, Presidente da Associação dos Moradores Atingidos por 
Barragens da Cachoeira do Pilar; James Gomes Pitt Simpson, Gerente do 
Departamento de Meio Ambiente da CEMIG; Maurílio Chaves dos Santos, 
Presidente do SINDIELETRO; Nilton Viotti, do Sindicato dos Jornalistas; 
Frederico Maciel Gravitto e Lúcio Guteres, membros do SINDIELETRO. 
Abre-se a fase dos debates, com a participação dos partamentares, dos 
convidados e dos demais participantes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Ato contínuo, o Presidente tece suas considerações finais, 
agradece a presença dos convidados e dos demais participantes, e, 
cumprida a finalidade da reunião, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de setembro de 1997. 
Raul Lima Neto, Presidente- Antônio Roberto- Ronaldo Vasconcellos. 

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Henrique, Jorge Hannas e Arnaldo Penna. (substituindo 
estes dois últimos, respectivamente, aos Deputados Djalma -Diniz e José 
Bonifácio, por indicação das Lideranças do PFL e do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental e estando presentes 
também os Deputados Ajalmar Silva e Péricles Ferreira, o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a ouvir 
o Cel. PM Antônio Carlos dos Santos, Comandante-Geral da PMMG, e o Cel. 
PM Jair José Dias, Comandante-Geral reformado da PMMG, que presta 
esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97 e o 
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Projeto de Lei Complementar n• 23/97, do Governador do Estado, os quais 
dispõem sobre o quadro de pessoal da PMMG, e a apreciar as matérias 
constantes na pauta. A Presidência convida o Cel. PM Jair José Dias para 
tomar assento à mesa e, a seguir, passa à leitura de "fax" do Comandante-
Geral da PMMG, Cel. Antõnio Canos dos Santos, que justifica sua ausência 
nesta reunião. A Presidência passa a palavra ao Cel. PM Jair José Dias, que 
discorre sobre o tema em questão e responde às perguntas formuladas pelos 
parlamentares. O Presidente tece os comentários finais, informa que os 
assuntos ventilados na reunião se encontram registrados nas notas 
taquigráficas e esclarece que, devido à falta de •quorum" para votação, deixa 
de apreciar as demais matérias constantes na pauta. Em seguida, agradeCe 
o comparecimento dos Deputados e do convidado, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
José Henrique, Presidente - Arnaldo Penna - Antõnio Genaro. 

ATA DA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antõnio Andrade e Ajalmar 
Silva (substituindo este ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Antõnio Andrade que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, a Presidência informa que se encontra em poder da Mesa e à 
disposição dos Deputados correspondência do Departamento de Defesa do 
Consumidor - DECON - de Araguari, referente a assunto de interesse da 
Comissão. Ato continuo, a Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir representantes de entidades públicas e privadas, os quais discutirão a 
nova Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito - ANDEC 
-, e registra a presença dos Srs. William da Silva Mourão e José Luis 
Sotomaior Karam, respectivamente, Presidente e Diretor da ANDEC; Cyntia 
Botelho Valle, Assessora Juridica do Departamento de Assistência ao 
Consumidor, representante do Sr. Manoel Bemardes, Vice-Presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL -; e Rodrigo Botelho Campos, 
Coordenador do PROCON-BH. O Presidente tece as considerações iniciais, 
relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra aos 
convidados para que façam suas exposições e respondam às perguntas 
formuladas pelos Deputados presentes, conforme consta nas notas 
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taquigrâficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.222/97 

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise 
propõe a declaração de utilidade pública da Federação Mineira de Voleibol -
FMV -. com sede em Belo Horizonte. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Const~uição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tram~ação e apresentou-lhe a 
Emenda n• 1. Vem agora a esta Comissão para o 1 • tu mo de deliberação 
conclusiva, em cumprimento das normas regimentais. 

Fundamentação 
A FMV difunde o voleibol no Estado de Minas Gerais e objetiva o 

progresso de todas as entidades a ela filiadas. Representa esse esporte em 
todo o País, nas competições amistosas ou oficiais promovidas pela 
Confederação Brasileira de Voleibol. 

Pelos bons serviços prestados, entendemos ser justa a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.222/97 

com a Emenda n• 1, da Comissão de Const~uição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1997. 
José Henrique, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.341/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e -Lazer 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela objetiva 

declarar de utilidade pública a Sociedade Guanhanense de Cultura Musical, 
com sede no Município de Guanhães . 

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
conforme dispõe o art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A referida entidade tem como objetivo principal manter em sua sede uma 
escola para ensino gratuito da arte musical, com ênfase nos instrumentos de 
sopro e percussão. 

Para a realização de seu trabalho e em homenagem à padroeira dos 
músicos, mantém a Banda Santa Cecília, que, por meio de audições 
públicas, colabora com as autoridades em datas comemorativas e em festas 
populares. 

Em vista disso, achamos oportuno outorgar-se-lhe o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.341/97 

na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1997. 
Gilmar Machado, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 301" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE SETEMBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Francisco Ramalho 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1" PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.421 a 1.424/97- Requerimentos n"s 2.325 a 2.331/97- Requerimentos do 
Deputado Antônio Júlio, das Comissões de Direitos e Garantias 
Fundamentais e de Agropecuária e dos Deputados Geraldo Nascimento, 
Antônio Genaro e outro, Raul Lima Neto, João Leite e Aílton Vilela (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa Social, de Saúde e 
Ação Social e de Assuntos Municipais e dos Deputados Marco Régis, Dimas 
Rodrigues, Roberto Amaral, Antônio Roberto, Alberto Pinto Coelho, João 
Leite, Maria Olívia e Olinto Godinho - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Wilson Pires e Geraldo Santanna - 2" PARTE (ORDEM DO DIA): 
1" Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. 
Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; inclusão do 
Projeto de Lei n• 1.254/97 em ordem do dia, para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno - Votação de Requerimentos: Requerimentos das 
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de Agropecuária e dos 
Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Genaro e outro, João Leite e Aílton 
Vilela(2); aprovação - 2" Fase: -Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Francisco Ramalho - 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 - Arnaldo Penna - Baldonedo 
Napoleão - Cartos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz 
- Durval Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - 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 - Jorge Hannas - José 
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando 
Faria - Marco Régis- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
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Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wilson Pires -
Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) -Às 14h15min, a lista de 

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

1• PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- O Deputado Durval Ângelo, 2"- Secretário "ad hoc", 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" 1.421/97 

Institui o Dia do lnstrumentador Cirúrgico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica instituído o Dia do lnstrumentador Cirúrgico, que será 

comemorado anualmente no dia 6 de maio. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1997. 
Comissão de Saúde e Ação Social 
Justificação: Com o intuito de homenagear uma classe tão laboriosa, que 

tanto se dedica a seus semelhantes, tenho a satisfação de submeter à 
consideração da Casa este projeto de lei, instituindo o Dia do lnstrumentador 
Cirúrgico. 

É do conhecimento de todos que não se faz uma cirurgia, por menor e 
mais simples que seja, sem a presença marcante do instrumentador, braço 
direito do cirurgião. 

Podemos mesmo afirmar que grande parte do êxito de uma operação, em 
que cada segundo é precioso, depende da presteza, da atenção e da 
agilidade desse profissional agindo em perfeita sintonia com o médico. Do 
sincronismo entre eles vai depender, em grande parte, o sucesso de uma 



-" :;; 
E o 
~ 
• . 
~ 
" ;;; 
• ~ . . ..;; . 
õ 

15 
cirurgia. 

Antes mesmo do cirurgião, o instrumentador ingressa no bloco cirúrgico 
para preparo e disposição do instrumental, sendo, porém, o último a se 
retirar, depois de consumada a limpeza, o acondicionamento, o preparo e o 
encaminhamento do material ao setor de esterilização. 

A figura do instrumentador cirúrgico remonta à Idade Média, quando já 
existiam pessoas cuja função era apenas transportar e guardar o 
instrumental, além de, por vezes, fabricar e aperfeiçoar o instrumento. A 
partir daí, esse profissional foi evoluindo e aperfeiçoando sua atuação até 
atingir a importância inegável que tem hoje, quando se tomou peça 
fundamental no campo da cirurgia. 

A escolha do dia 6 de maio é uma sugestão do Sindicato Nacional de 
lnstrumentadores Cirúrgicos- SINIC -. em homenagem a Jean Henri Dunant, 
nascido nessa data em 1828, que teve presença marcante na sangrenta 
batalha de Solferino, no Norte da Itália, ocorrida em 1859. Em passagem 
pelo local, Dunant aliou-se aos médicos que ali prestavam socorro aos 
combatentes e, agindo por puro espírito de solidariedade humana, os 
auxiliou nas cirurgias, sendo considerado, por esse motivo, o precursor dos 
instrumentadores cirúrgicos. " 

Mais de um século depois, a instrumentação cirúrgica adquiriu grande 
importância, quando o instrumentador, além do conhecimento perfeito de 
suas ferramentas de trabalho, seu manuseio, manipulação e preparo dos 
materiais e da técnica cirúrgica a ser empregada, deve ter noções básicas de 
anatomia e fisiologia. 

Em vista do exposto e a exemplo de outros Estados e municípios que já 
aprovaram matéria semelhante, gostaríamos de contar com o apoio dos 
nossos pares para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.422/97 
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores de 

Neoplasias Infantis Ricardo Moisés Jr. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio aos 

Portadores de Neoplasias Infantis Ricardo Moisés Jr., com sede no Município 
de Juiz de Fora . 

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. 
José Maria Barros 
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Justificação: A Fundação de Apoio aos Portadores de Neoplasias Infantis 

Ricardo Moisés Jr. é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo 
principal a assistência social às crianças carentes portadoras de tumores 
malignos. Para tanto, apóia técnica e financeiramente programas de 
assistência tecno-hospitalar, ensino e pesquisa relacionados à neoplasia 
infantil e promove assessoramento técnico, científico e assistencial, com o 
intuito de amenizar o sofrimento e curar as crianças carentes portadoras 
dessa enfermidade. 

A entidade preenche os requisitos da Lei n• 5.830, de 6/12171, necessários 
à declaração de utilidade pública, conforme pode ser constatado pela 
documentação anexa. 

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.423/97 
Proíbe a exigência e a divulgação de requisitos discriminatórios em editais 

e anúncios publicitários de chamamento para concursos ou seleção de 
pessoal. 

Art. 1• - É proibida a instituição e a divulgação de requisitos relacionados a 
aparência, origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de 
discriminação em editais e anúncios publicitários de concurso ou seleção de 
pessoal. 

§ 1" - O disposto neste artigo aplica-se à contratação e à seleção de 
pessoal em órgãos da administração direta do Estado, empresas públicas e 
privadas, firmas individuais, entidades beneficentes, fundações e pessoas 
físicas instaladas ou domiciliadas no Estado e aos veículos de propaganda, 
no tocante à divulgação de anúncios de concursos ou seleção de pessoal. 

Art. 2• - Nos anúncios publicitários a que se refere o "caput" do art. 1• 
devem constar o número de vagas disponíveis, bem como todas as 
qualificações profissionais exigidas para seu preenchimento. 

Art. 3° - A não-observãncia do disposto nesta lei importará a cobrança de 
multa no valor de 5.000 UFIRs, aplicada em dobro nos casos de 
reincidência. 

Art. 4"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1997. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Sabemos que é comum, em nossa sociedade, selecionar 

cidadãos para o mercado de trabalho de acordo com requisitos subjetivos 
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que, muitas vezes, nada têm a ver com eficiência e aptidão necessárias ao 
cargo a ser preenchido. 

São requisitos discriminatórios, que colocam pessoas à margem da 
sociedade apenas em função de sua raça, cor ou até mesmo aparência. 
Quem nunca abriu um jornal, por exemplo, e se deparou com um anúncio de 
emprego que instituísse, como requisito, que o candidato tivesse boa 
aparência? Essa é uma pràtica comum, apesar de ser totalmente contrária à 
ordem constitucional vigente. 

Assim dispõe a Constituição da República: "Art. 3° - Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - ............ . 
111 - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação'. 
Os Estados federados, por sua vez, como integrantes da República 

Federativa do Brasil, devem cuidar para que os princípios fundamentais 
inscritos na Constituição Federal sejam observados em sua plenitude. 

Para acabar com essa discriminação e garantir que os objetivos 
fundamentais da República sejam plenamente aplicados em nosso Estado, 
apresentamos este projeto de lei e esperamos contar com o apoio de todos 
os Deputados desta Casa para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .424/97 
Determina o pagamento de indenizações às vítimas de torturas praticadas 

nas dependências do extinto DOPS. 
Art. 1 o - O Estado de Minas Gerais pagará indenizações às vítimas de 

torturas praticadas nas dependências do extinto DOPS, obedecidos os 
seguintes limites: 

I - no mínimo R$5.000,00 (cinco mil reais) e no máximo R$1 0.000,00 (dez 
mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesõe~ corporais de 
qualquer natureza; 

11 - no mínimo R$1 0.001,00 (dez mil e um reais) e no máximo R$20.000,00 
(vinte mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez 
parcial; 

111 - no mínimo R$20.001,00 (vinte mil e um reais) e no máximo 
R$30.000,00 (trinta mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado 
invalidez permanente. 

§ 1 o - A indenização a que se refere este artigo só poderá ser requerida 
pela própria vítima, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data fixada na regulamentação desta lei. 



18 
§ 2!' - O pagamento de eventuais indenizações pela União, fundadas em 

iguais motivos, não inibe o pagamento da indenização estabelecida no 
"caput" deste artigo. 

Art. 2!' - A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por esta lei 
será de responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá 

. caráter irrecorrível. 
§ 1° - Decidindo favoravelmente sobre o pedido, o Conselho fixará o valor 

da indenização e, não havendo disponibilidade financeira para a quitação, 
determinará sua inclusão na proposta orçamentária da Secretaria de Estado 
da Justiça, para liquidação no exercício fiscal seguinte. 

§ 2!' - O pagamento das indenizações só poderá ser feito ao próprio 
requerente, sendo vedado seu recebimento por procuração ou por cónjuges, 
companheiros, companheiras, ascendentes e descendentes dos 
beneficiários. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 1997. 
Maria José Haueisen 
Justificação: São incontáveis os casos de torturas praticadas nos porões do 

extinto DOPS, durante os longos anos da ditadura militar. Alguns, 
divulgados, sequer são contestados pelas autoridades. No entanto, com o 
advento da anistia, tomou-se praticamente impossível a punição dos agentes 
públicos responsáveis pelos crimes cometidos naquele período. 

Contudo, não há óbice de natureza jurídica que impeça o Estado de 
indenizar as pessoas que foram vítimas de intransigência e acabaram 
punidas apenas por lutar em favor de uma sociedade livre e justa. 

Assim, propomos este projeto de lei, definindo o pagamento de 
indenizações a todos os que foram vítimas da violência do Estado. 

Nossa intenção não é reparar integralmente os danos materiais e morais 
causados às vitimas, pois isso é impossível de ser feitõ. Entretanto, 
esperamos levar conforto espiritual, com o pagamento de indenizações 
simbólicas, que têm o intuito de mostrar, por meio do reconhecimento 
público, o erro cometido pelo Estado. 

Por se tratar de matéria da maior relevância, esperamos poder contar com 
o apoio de todos os Deputados desta Casa. 

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

REQUERIMENTOS 
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N• 2.325/97, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja fonnulado apelo 

ao Governador do Estado com vistas à implantação de programa de 
desligamento voluntário destinado ao pessoal do magistério e ao pessoal 
lotado em escolas estaduais de pré-escolar e de 1• a s• séries do ensino 
fundamental. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.326/97. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja fonnulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas à liberação de recursos para a construção 
de barragens nos municípios do Norte de Minas não contemplados pelo 
Programa Comunidade Solidária. (-À Comissão de Política Energética.) 

N• 2.327/97, do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja fonnulado apelo 
ao Secretário da Fazenda com vistas a que faça gestões junto ao CONFAZ 
objetivando a redução da alíquota do ICMS sobre a comercialização de 
peixes para 7%. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N• 2.328/97, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja fonnulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à instalação de redutores de 
velocidade ou sonorizadores na MG-190, entre o trevo de ltiquapira e o 
Posto Rio Claro. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.329/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Secretário Municipal de Saúde 
de Janaúba pelo evento realizado nesse município, em 13/9/97, na área 
oftalmológica. 

N• 2.330/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nas 
anais da Casa voto de congratulações com o Diretor-Presidente da 
Fundação Hilton Rocha pelo evento realizado no Município de Janaúba, em 
13/9/97, na área oftalmológica. 

N• 2.331/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Presidente do Lions Clube de 
Janaúba pelo evento realizado nesse município, em 13/9/97, na área 
oftalmológica. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Deputado Antônio Júlio, solicitando seja instalada comissão especial 
para verificar a situação do transporte público coletivo e do transporte 
particular em veículos tipo 'van" e kombi, no âmbito do ·Estado. (- À 
Comissão de Administração Pública. nos tennos da Deliberação da Mesa n• 
761.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Antônio 
Júlio, das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de 
Agropecuária e dos Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Genaro e outro, 
Raul Lima Neto, João Leite e Aílton Vilela (2). 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Defesa Social, de Saúde e Ação Social e de Assuntos Municipais e dos 
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Deputados Marco Régis, Dimas Rodrigues, Roberto Amaral, Antônio 
Roberto, Alberto Pinto Coelho, João Leite, Maria Olívia e Olinto Godinho. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente • Com a palavra, o Deputado Wilson Pires. 
O Deputado Wilson Pires • Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo na 

ausência do ilustre Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, quero 
me dirigir a ele. 

Quando nos assaltam momentos de tristeza, de desespero e de 
perplexidade pela perda de um ente querido • e refiro-me, Sr. Presidente, à 
perda da sua genitora ·, é em Deus, esse gerador de energia e de 
esperanças, que vamos buscar forças, razão e inspiração para continuar 
tocando nossa vida, para levar adiante nosso trabalho. 

Não podendo, por motivo superior, estar presente ao enterro, queiram S. 
Exa. e a família enlutada receber meus pêsames e os de minha família. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, volto a ocupar esta 
tribuna para trazer certas informações que me parecem procedentes e 
oportunas acerca da gravidade da situação do povo mineiro e do brasileiro, 
com o seu sistema de saúde, o SUS. Ao mesmo tempo, trazemos sugestões 
para um novo sistema de saúde, levadas ao conhecimento do Sr. Ministro da 
Saúde, quando de sua estada em Belo Horizonte, pelo Sr. Presidente da 
Federação Brasileira dos Hospitais, Dr. Carlos Eduardo Ferreira. 

Quero também, nesta oportunidade, parabenizar o "Estado de Minas· pelo 
editorial de ontem, 29 de setembro, e convidar o Dr. Carlos, em meu nome e 
em nome da Associação dos Hospitais de Minas Gerais, para que seja nosso 
padrinho na luta pela formação da Frente Parlamentar de Saúde em Minas 
Gerais. Desta tribuna, hoje, lanço sua edificação na defesa da saúde do povo 
mineiro e do brasileiro. A Frente Parlamentar será um movimento 
supraparlidário, de nossa iniciativa, em nível estadual, aberto a todos os 
parlamentares de todos os partidos políticos e tendências ideológicas com 
sugestões à Frente Parlamentar de Saúde Nacional, para coordenar e 
transformar esta nova idéia de saúde nacional, para coordenar e transformar 
esta nova idéia de saúde em preceitos doutrinários e constitucionais, em 
realidade viva e concreta para o povo mineiro e o brasileiro. 

E passo a discorrer, Sr. Presidente, sobre o novo sistema que sugeriu o 
ilustre Presidente da Federação Brasileira dos Hospitais, Dr. Carlos Eduardo. 

Partimos de uma linha doutrinária ou filosófica, se assim quiserem chamá-
la, a saber: ao governo, compete o custeio da prevenção das doenças, do 
saneamento básico, ficando de fora da realização de serviços públicos na 
área da saúde curativa do povo brasileiro, em que não tem demonstrado 
competência nem vocação. 

Implantar a prevenção é fim precípuo dos governos. Queremos, neste 
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momento, comungar com a idéia do Dr. Canos Eduardo Ferreira, Presidente 
da Federação Brasileira dos Hospitais, no sentido de que os trabalhadores 
estão a reclamar uma solução corajosa e definitiva para a saúde curativa. 
Entendemos que ao empregador interessa fundamentalmente a conservação 
e o aperfeiçoamento do empregado, seu bem-estar e de sua família, para 
garantir a mão-de-obra, aperfeiçoá-la e proporcionar condições condignas de 
vida e assegurar, em suma, sua produtividade. 

Sr. Presidente, a sugestão feita ao Sr. Ministro da Saúde, para que as 
empresas comerciais, industriais e agrícolas criem seu próprio sistema de 
saúde, para atender seus empregados e seus familiares, é perfeitamente 
defensável. A idéia fundamental é criar o Fundo Mútuo de Saúde das 
Empresas, com uma contribuição, de R$15,00 a R$20,00, de cada servidor 
das empresas, que ficariam responsáveis pela assistência mêdica e 
hospitalar de seus funcionários, o que já está acontecendo em algumas 
empresas, que já têm planos de saúde para seus funcionários, em razão da 
falência do atendimento público do SUS. 

Se o governo tivesse vontade politica e bom senso, ficaria livre do 
atendimento de cerca de 40 milhões de usuários do sistema e iniciaria um 
programa de descentralização para liber1ar o SUS dos grupos ideológicos 
infiltrados na saúde brasileira, contrários às mudanças necessárias para 
cobrir suas falhas, sua falta de capacidade para o atendimento médico-
hospitalar. Não podemos continuar concordando com esses ideologistas e 
com a incoercível, inevitável e inelutável marcha para implantar 
definitivamente o caos à saúde brasileira. 

No meu entender, o SUS não conseguiu cumprir a sua missão básica de 
proporcionar ao cidadão brasileiro um padrão de assistência médica e de 
hospitalização compatível com as suas necessidades e exigências nem lhes 
garantiu o direito de recorrer ao mêdico e ao hospital de sua preferência e 
confiança. Primeiro por ser um sistema centralizador, que gasta fábulas em 
dinheiro para continuar o espetáculo de irreflexão e esbanjamento com a 
pesada máquina burocrática do Ministério da Saúde nos E.stados e nos 
municípios, em todo o território nacional. É o retrato do Brãsil atual, em 
detrimento da saúde do povo brasileiro. Segundo, a falta de priorização de 
dotações orçamentárias seguras e adequadas para sustentar o sistema, em 
vez dessa minguada, suada, sofrida, chorada e lamuriada assistência do 
possível, transformando os usuários do SUS em verdadeiros enjeitados da 
Nação . 

Não podemos concordar que a saúde dos brasileiros continue submetida 
ao granizo e ao temporal de grupos ideológicos, exploradores da boa-fé 
popular, que já não se sentem amparados pela força da convicção, que 
criticam como astuciosas as mudanças; já perderam o discurso e não as 

~----------------------------------------~ 
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querem; defendem o "quanto pior, melhor"; tomar-se incolor em face do 
sistema adotado e inodoro diante das tendências de mudança que o sistema 
atual defronta. Querem adotar por programa o dimorfismo da mistura que 
pretendem fazer, amassando na mesma bacia as conquistas dos marxistas e 
do socialismo reformista. Versatilidade e equilibrismo, eis as expressões que 
nos afloram ao espírito neste momento, Sr. Presidente, ao considerar tais 
pretensões. 

Resistem às mudanças do sistema de saúde brasileiro, desertam a missão 
evangelizadora que os ideais lhes cometeram, já desesperam de predicar o 
povo e, quando se dispõem a marchar ao encontro do sistema adequado de 
saúde para o povo, já não é para inspirar o sistema de saúde adequado, que 
as tradições e conveniências aconselham, mas para aparentar suas 
maleabilidades, as mesmas doutrinas alienígenas com que têm procurado 
hipnotizar o povo. São hoje esses ideologistas os mais nocivos às 
mudanças, porque têm capacidade de explorar a miséria que fabricam com a 
sua demagogia fantasiosa, para manter o povo em situação de dependência 
dos seus favores e das suas promessas, como até agora, trágica e grotesca 
miragem. 

Espero que a proposição do Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da 
Federação Brasileira de Hospitais, levada ao Ministro da Saúde, possa 
contribuir, neste momento de confusão e desespero, para modificar a ação 
do Governo Federal em relação à saúde do povo brasileiro, porque esses 
ideologistas infiltrados na área da saúde não sabem o que dizem nem o que 
fazem, e, se fazem o que não sabem, dizem o que não conhecem, porque 
outra coisa não têm feito, senão tentar manter esse malfadado SUS, que 
tanto tem prejudicado a saúde do povo brasileiro. 

Tudo isso, Sr. Presidente, faz com que nos pareça cada vez mais suspeita 
a política de certos grupos ideológicos na defesa da implantação desse 
sistema de saúde, o SUS. Mantém-se a polêmica fútil, não só desnecessária, 
como também nociva, entre a iniciativa pública e privada. Faz-nos pensar 
que o caos da saúde se converte na benesse ou no favor dos projetos 
políticos desses grupos, uma vez que o sistema hoje -adotado não 
corresponde aos anseios dos brasileiros. 

Essas observações parecem-me interessantes; saliento, apenas, que uma 
conseqüência teria esse sistema de saúde: fazer o diagnóstico sem falar do 
prognóstico, para se manterem na defesa dos benefícios do povo, e disso 
tirarem proveito; este, sim, é o único êxito conseguido, até agora, com o 
SUS. Enquanto se alimentar uma discussão interminável para se saber se 
deve ou não a saúde ser pública ou privada, vamos perder muito tempo. 
Esses ideologistas alimentam a discussão por que aumentam os dividendos 
eleitorais, quando defendem o próprio caos que implantaram. Entre muitas 
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místicas que surgiram e se foram ao sopro de filosofias próprias de regimes 
totalitários, também surgiu e, afinal, se esvai, graças a Deus, sem deixar 
saudade, a mística do SUS como fónnula mágica para a prestação de 
serviço público, na área da saúde, para o povo brasileiro. 

Quero ainda, Sr. Presidente, pedir ao "Estado de Minas", um dos maiores 
órgãos noticiosos deste Estado, que nos ajude a mostrar a realidade da 
saúde brasileira. Que seja o nosso padrinho na mídia, porque é muito difícil 
mostrar saúde, a maneira de fazer saúde, quando o Governo não tem 
interesse em dar saúde ao povo. Nos países evoluídos, já chegaram à 
conclusão de que o investimento no sistema de saúde e educação funciona 
como força propulsora que leva à diminuição da pobreza e ao aumento da 
produtividade das nações. E tanto isso é verdade, Sr. Presidente, que os 
chamados tigres asiáticos investiram na saúde e na educação e hoje são 
parâmetros para a sociedade contemporânea. E é a partir daí, alavancando a 
saúde e a educação, que podemos fazer, que podemos mudar, que podemos 
levar ao povo brasileiro a força necessária para promover o nosso 
desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Geraldo Santanna .. 
O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, Srs. Deputados, "José 

Maria Alkmim - Uma Biografia" é inegavelmente uma obra de vulto, cuja 
leitura se impõe, já que é mais que uma biografia: ela retrata uma fase de 
nossa história contemporânea, extremamente rica de figuras mineiras, que 
se projetaram com Minas no cenário político nacional, entre as quais se 
destacou, com inquestionável merecimento, o notável vulto do homem 
público que foi José Maria Alkmim, por sua inteligência, cultura, probidade, 
honradez, eficiência e correção pessoal para com os que tiveram o privilégio 
de conviver com ele ou observar-lhe os passos. Nesta tribuna. cumprimento 
o seu autor, Murilo Badaró, pela felicidade com que se houve nessa 
destacada realização intelectual. 

Vivendo e convivendo com a época e com a maioria dos personagens 
envolvidos em tão substanciosa obra, a consciência me impõe, contudo, o 
dever de fazer-lhe uma correção, e a faço nesta tribuna, para-que os anais 
desta Casa a registrem para a posteridade. 

Ao longo de três décadas tive a honra da amizade, e, por que não dizer, da 
intimidade de Tancredo Neves; por isso me assustei quando, a fls. 284, 
deparei-me com o seguinte trecho: 

"A carta endereçada a Juscelino foi acordada numa reunião dos principais 
chefes pessedistas, líderes verdadeiramente responsáveis pelas decisões 
mais importantes da agremiação. Diante da intransigência de Bias Fortes em 
fazer candidado seu Secretário das Finanças, o caminho seria derrotá-lo. 
Traçaram os planos, depois de cada qual, a seu modo, dizer das razões 
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pelas quais Tancredo não poderia ser Governador de Minas. Foram alegados 
motivos pessoais, antigas idiossincrasias foram suscitadas, problemas éticos 
e até algumas histórias carregadas de lubricidade envolvendo o candidato. 
Com seu jeito franco e direto de dizer as coisas, abrindo os braços como a 
desejar dar mais força às palavras, Israel dissolve a reunião com graves 
afirmações: 'Tancredo não pode ser Governador porque, de todos nós, foi o 
único que se enriqueceu na política'.". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho o dever de vir a esta tribuna dizer 
que, sem importar a procedência da afirmação, posso rechaçá-la com toda 
ênfase, porque ela não é verdadeira. Tão logo faleceu o Dr. Tancredo 
Neves, o então Presidente Tancredo Neves, e foi aberto o processo de seu 
inventário, sua família teve o cuidado de encaminhar a mim uma cópia dos 
bens arrolados, cuja partilha se efetivou em 1985, no processo n• 8.135 da 2" 
Vara Cível de São João del-Rei. O acervo deixado por Tancredo Neves se 
constituía de um terreno situado em Brasília, no lote n• 7, no Lago Norte; um 
apartamento na cidade do Rio de Janeiro, sito à Av. Atlântica, 2.016; um 
apartamento na cidade de Belo Horizonte; um terreno no Município de Nova 
Lima, no Bairro Belvedere; uma casa e respectivo terreno em São João del-
Rei, sitos à Praça Embaixador Gastão da Cunha; um terreno em São João 
del-Rei, no Bairro de Matozinhos; uma propriedade rural com benfeitorias e 
com 50alq., mais ou menos, situada no Município de Cláudio e denominada 
Fazenda Mata, confrontando com Osvaldo Guimarães Tolentino e outros; um 
titulo nominativo do Jockey Club Brasileiro; 4.791 ações ordinárias da Rádio 
São João del-Rei; um depósito bancário na agência 590 do Banco ltaú, de 
Cr$39.040.000,00, em 1985; dois telefones instalados, um no Rio de Janeiro, 
outro em Belo Horizonte; um automóvel modelo Corcel 11, ano 1980; um 
automóvel marca Chevrolet, tipo Veraneio, ano 1982, tendo os seus bens, 
naquela época, o valor de Cr$1.086.000,00. Foram esses os bens deixados 
pelo saudoso Presidente Tancredo Neves. Portanto, ao trazer a esta Casa, 
para que figure nos seus anais, a relação do verdadeiro patrimônio deixado 
por S. Exa., quero dizer agora, de conhecimento próprio, a sua origem. 

Sr. Presidente, a economia de Tancredo Neves tem origem em heranças, 
não só relativas aos seus, como aos antepassados de D. Risoleta, e na 
aquisição, com recursos provenientes de seus subsídios de Deputado, de 
uma casa velha na Savassi, onde morou por alguns anos seu genro 
Deputado Aécio Cunha, vendida, por significativo valor, devido a sua 
localização, para a construção de um edifício. Com esse último recurso, o 
Dr. Tancredo Neves adquiriu o apartamento do Rio e o de Belo Horizonte. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com base em documento 
incontestável, trago ao conhecimento de todos a insignificância daquele 
patrimônio construído ao correr de sua longa vida, sendo de se lamentar zse 
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ms1ra em um livro, que certamente permanecerá na história, essa triste 
afirmação, que deixa a todos constrangidos e perplexos, sobretudo os que 
convivemos com ele, uma das mais ilustres figuras da vida pública mineira e 
nacional, que não dava valor a bens materiais- assim o conhecemos- e que 
chegou ao fim de sua vida com tão diminuto patrimônio. Convenhamos que 
citação de tamanha gravidade não poderia passar sem esta contestação. O 
autor, como eu, testemunhou a vida correta, limpa e proba de Tancredo 
Neves. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, só me atrevo a vir a esta tribuna para fazer 
esta retificação porque, decorridos dois anos da edição do livro, sem nenhum 
reparo, concluí ser meu dever fazê-lo, como -já o disse - amigo que soube 
ser amigo, companheiro que soube ser companheiro de Tancredo Neves. 
Muito obrigado. (-Aplausos.) 

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. 

Decisão da Presidência 
A Presidência, reformando despacho anterior, determina a desanexação do 

Projeto de Lei n• 1.400/97, do Governador do Estado, do Projeto de Lei n• 
862/96, do Deputado Miguel Martini, por entender ser o primeiro mais 
abrangente, pois suas alterações incidem sobre duas normas distintas, 
tratando não apenas de índices de alíquotas de ICMS, como faz o segundo 
projeto, mas também, e principalmente, de regras gerais de controle e 
fiscalização. Justifica-se, portanto, a análise isolada da matéria, o que não 
significa que os aspectos ligados ao ICMS do projeto do Governador do 
Estado não possam ser contemplados no projeto do DeRutado Miguel 
Martini. · 

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1997. 
Francisco Ramalho, 2°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem e se encerra na 

quarta-feira, dia 1°/1 0/97, o prazo para a apresentação de emendas, em 1• 
tu mo, às Propostas de Emenda à Constituição n•s 44/97, do Deputado João 
Leite e outros, e 45/97, do Deputado Durval Ângelo e outros. 

Informa, ainda, que foram distribuídos ontem, dia 29, a todos os gabinetes 
dos Deputados, os avulsos das essencialidades do processo de prestação de 
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contas do Governador do Estado, relativo ao exercício de 1996, e que se 
inicia hoje, dia 30, o prazo regimental de dez dias para recebimento de 
requerimentos de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas, 
em cumprimento ao disposto no art. 229 do Regimento Interno. 

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

apresentadas pelas Comissões de Saúde e Ação Social - aprovação, na 78" 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.235/97, do Deputado Leonídio 
Bouças; 1.264/97. do Deputado José Henrique; e 1.27 4/97, do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão; de Assuntos Municipais - aprovação, na 58" Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.304 a 2.306/97, do Deputado Roberto 
Amaral; e de Defesa Social - aprovação, na 25" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n•s 2.279, 2.280 e 2.292/97, do Deputado Bené Guedes; 
2.298/97, de autoria da Comissão; e 2.303/97, do Deputado Kemil Kumaira 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Dimas Rodrigues- falecimento do 
Sr. Gilson Lopes Fonseca, em Porteirinha; Roberto Amaral - falecimento da 
Sra. Tereza Araújo Costa, nesta Capital; Marco Régis - falecimento do Sr. 
Manoel Marques dos Santos, em Monte Belo; Antônio Roberto - falecimento 
do Sr. Armando de Abreu Rios, em São Pedro dos Ferros; Alberto Pinto 
Coelho - informação de que hoje, dia 30 de setembro, é comemorado o Dia 
do Vereador (Ciente. Oficie-se.); Olinto Godinho - sua filiação, a partir de 
25/9/97, ao PTB (Ciente. Cópias às Lideranças.); João Leite- sua ausência 
do território nacional pelo prazo de nove dias, no período de 6 a 14/10/97; e 
Maria Olívia - sua ausência do País no período de 30/9/97 a 14/10/97 
(Ciente. Publique-se.). 

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

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n• 1.254/97. de sua autoria, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de caixas de resíduos 
sólidos de captação de esgotos em todas as construções no ES!ado de Minas 
Gerais. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 

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

requerimentos das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais, em 
que solicita seja encaminhado à Companhia Força e Luz Cataguazes-
Leopoldina pedido de envio a esta Casa das cópias dos contratos e acordos 
firmados com as famílias de agricultores de Cachoeira do Emboque; de 
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Agropecuália e Política Rural, solicitando seja encaminhado oficio ao Sr. 
Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho de Minas Gerais, solicitando 
seja realizada inspeção por parte daquela Delegacia junto à Industrial 
Malvina SA., no Município de Bocaiúva, visando a acompanhar as 
demissões que vêm ocorrendo naquela empresa; e dos Deputados Geraldo 
Nascimento, em que solicita sejam encaminhados oficios ao Reitor da 
UFMG e ao Diretor da Faculdade de Direito da UFMG, com o propósito de 
obter informações sobre o processo de liberação do espaço físico a ser 
cedido pela Faculdade para que, futuramente, possa ser implantado o 
Juizado Especial de Defesa do Consumidor; Antõnio Genaro e Raul Lima 
Neto em que solicitam sejam feitas gestões junto ao Presidente da Câmara 
dos Deputados para que seja acrescentado ao Projeto de Lei n• 1.641, em 
tramitação naquela Casa, artigo excluindo dos arts. 66 e 67 os estádios de 
futebol, as praças de esportes, os templos e os cultos religiosos (Oficie-se.); 
João Leite, em que solicita seja encaminhado à Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais o Projeto de Lei n• 1.284/97; e Ailton Vilela (2), em 
que solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei 
Complementar n• 25/97 e reunião conjunta das comissões a que tenha sido 
distribuído (Cumpra-se.). 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matélia 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a votação de emendas à 

Constituição exige "quorum" qualificado, e V. Exa. pode verificar, de plano, a 
inexistência desse "quorum"; portanto, solicitamos o encerramento da 
reunião. 

ENCERRAMENTO 
A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a 

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a ordinália deliberativa de amanhã, dia 1• de outubro, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição antelior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 14" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE 
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO 
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DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE 
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N• 9.380, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de setembro de 

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa, Gilmar Machado, Luiz Fernando 
Faria e Anderson Adauto, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, o Presidente acusa o recebimento de oficios do Sr. 
José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, encaminhando cópia de 
manifestações de diversas entidades de Uberaba em defesa do servidor 
José Carlos de Almeida; da Sra. Maura Helena Barbosa Almeida, Agente 
Regional do IPSEMG em Uberlândia, encaminhando relatório de atividades 
daquela agência; e dos funcionários da agência do IPSEMG em Juiz de 
Fora. Neste momento, o Deputado Miguel Martini passa a Presidência ao 
Deputado Sebastião Costa e apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada pela Comissão uma visita à Secretaria para Assuntos de 
Previdência do Paraná, para obter informações sobre previdência social 
naquele Estado, e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para verificação 
do gerenciamento daquela unidade hospitalar. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. O Deputado Sebastião Costa retoma a 
Presidência ao Deputado Miguel Martini, que informa que a reunião se 
destina a debater assuntos de interesse da Comissão. O Presidente registra 
a presença dos Srs. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG; Luiz Carlos 
Magalhães Peixoto, Virgílio Baião Carneiro Neto, João Roberto Rodarte e 
João Diniz Pinto Júnior, representante do Sr. José Prata Araújo; convida o 
Presidente do IPSEMG para tomar assento à mesa e passa a palavra aos 
convidados, que fazem suas exposições. Após, a Presidência dá inicio aos 
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Anderson Adauto -

Sebastião Costa - Carlos Pimenta. 
ATA DA 69• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil 
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novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Maria Barros, José Henrique e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo 
Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Por solicitação do 
Presidente, o Deputado José Henrique acusa o recebimento do Ofício n• 
530/97, do Deputado Federal Carlos Mosconi, Secretário de Assuntos 
Municipais, encaminhando cópia de relatório elaborado pelo Prefeito 
Municipal de Manga, Haroldo Lima Bandeira, sobre a atuação do Executivo 
Municipal na área de educação, no período de 1996 a 1997. A seguir, o 
Presidente lê, para a consideração dos membros da Comissão, 
correspondência sugerida pelo Deputado Gilmar Machado e elaborada pela 
Área de Consultoria Técnica a fim de orientar Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras acerca do fórum técnico sobre as repercussões e implicações da 
Lei Federal n• 9.424, de 1996, o qual se realizará em outubro, e a fim de que 
as referidas autoridades aguardem o evento para possíveis ações 
administrativas. Após a leitura, os membros da Comissão subscrevem a 
correspondência. Esgotada a 1" Parte da reunião, o Presidente passa à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria 
de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Projeto de Lei n• 1.282/97 (relator: Deputado Sebastião Navarro 
Vieira). Prosseguindo, o Presidente submete a votação, nos termos da 
Deliberação da Mesa n• 487, o Requerimento n• 2.313/97, de autoria do 
Deputado Bené Guedes, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis - Gilmar Machado - João 

Batista de Oliveira. 
ATA DA 12" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR 
Ás quinze horas e dez minutos do dia vinte e cinco de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antõnio Andrade e Paulo 
Schettino, membros da Comissão supracitada. Está presente, também, o 
Deputado Miguel Martini. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública com 
representantes da sociedade civil, que prestarão esclarecimentos sobre a 
situação dos moradores do Bairro Jardim Serra Verde, de Belo Horizonte, 
que adquiriram imóveis da Imobiliária Coimbra e Tocantins. A Presidência 
informa aos Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos na 
reunião os Srs. Bernardo Wagner Gama, advogado; Inês Maria de Assis 
Carvalho, Presidente da Associação Comunitária Bairro Jardim Serra Verde, 
de Belo Horizonte; Cleolice Magalhães de Souza Lima e Ricardo Pessoa, 
advogados e representantes do Sr. Darcy Pessoa, da Imobiliária Predial 
Coimbra; e Eugênio Klein Dutra, Oficial do Cartório do e• Oficio de Registro 
de Imóveis. Em seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Miguel 
Martini, autor do requerimento que motivou o convite, para que explique o 
objetivo da reunião. O Presidente tece suas considerações iniciais sobre o 
assunto em tela e passa a palavra aos convidados para que façam as suas 
exposições. Abrem-se os debates entre os Deputados, os convidados e os 
demais participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado 
Miguel Martini sugere que a Comissão envie ofício à Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, solicitando que o órgão competente libere os documentos 
necessários à regularização dos imóveis. A Comissão acata a proposta, e o 
Presidente determina à assessoria que tome as devidas providências para o 
encaminhamento do mencionado oficio. A Presidência tece suas últimas 
considerações e agradece aos convidados pela participação e pelos valiosos 
subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1997. 
Geraldo Nascimento, Presidente- João Leite- Antônio Andrade. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 547/95 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria do Deputado João Leite, objetiva a 
criação do Conselho Estadual do Idoso no Estado de Minas Gerais. 

Publicado em 27110/95, foi o projeto distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária para receber parecer, nos termos das disposições do art. 195, 
ele o art. 103, do Regimento Interno. 

As duas primeiras Comissões deixaram de se manifestar sobre a 
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proposição no prazo regimental, vindo a matéria para ser apreciada por esta 
Comissão, tendo em vista requerimento do autor do projeto, devidamente 
aprovado em Plenário. 

Fundamentação 
Com o objetivo de assegurar a efetiva participação da sociedade no 

desenvolvimento das políticas voltadas para o atendimento social, o 
constituinte mineiro estabeleceu, no art. 226 da Constituição Estadual, que 
deverão ser criados diversos conselhos, entre os quais o Conselho Estadual 
do Idoso. 

A proposta em análise, que está consoante o disposto no referido Diploma 
Legal, manifesta a clara intenção do parlamentar de instituir os mecanismos 
institucionais necessários para que efetivamente seja assegurado ao cidadão 
o pleno exercício de seus direitos e garantias fundamentais. 

O Conselho Estadual do Idoso, nos moldes propostos, compõe-se de 
representantes de órgãos públicos ligados à política do idoso, como também 
da OAB, do Ministério Público e de grupos religiosos, possuindo, portanto, 
uma fonmação eclética, plenamente adequada à consecução de seus 
objetivos. 

Quanto às atribuições do Conselho, previstas na proposta de lei, elas 
refletem a preocupação do autor do projeto em atender à necessidade de um 
planejamento que concentre as deliberações acerca da política de 
atendimento ao idoso. 

Julgamos pertinente, contudo, a apresentação do Substitutivo n• I, que 
objetiva adequar o projeto à técnica legislativa e fixar as atribuições do 
mencionado Conselho, adaptando-o ao contexto da administração pública 
estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 547/95 

na fonma do Substitutivo n• I, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de EStado da Casa 

Civil, o Conselho Estadual do Idoso, como órgão deliberativo e controlador 
das políticas e das ações em todos os níveis de atendimento aos direitos do 
idoso. 

Art. 2" - Compete ao Conselho Estadual do Idoso: 
I - fonmular a política estadual dos direitos do idoso, fiXando prioridades 

para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; 
li - zelar pela execução da política estadual dos direitos do idoso; 
111 - cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Lei Orgânica de 

Assistência Social, no que se refere ao idoso e às nonmas constitucionais 
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pertinentes; 

IV - indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do 
Estado, nas questões que digam respeito ao idoso; 

V - sugerir alterações que se fizerem necessárias na estrutura orgânica da 
administração direta responsável pela execução da política estadual de 
atendimento ao idoso; 

VI - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas 
visando à promoção, à proteção e à defesa do idoso; 

VIl - estabelecer critérios para a composição de quadros técnicos 
responsáveis pelos programas de atendimento ao idoso; 

VIII - incentivar a abertura de espaços e oportunidades para o idoso no 
mercado de trabalho formal e informal; 

IX - incentivar e apoiar as ações dos municípios, universidades, entidades 
civis e conselhos municipais para. o desenvolvimento de políticas de 
atendimento ao idoso; 

X - cadastrar os programas e as entidades não governamentais que 
desenvolvem atividades relacionadas ao atendimento do idoso; 

XI - elaborar o regimento interno, no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data da implantação do Conselho a que se refere esta lei. 

Art. 3° - O Conselho Estadual do Idoso é composto por I (um) 
representante dos seguintes órgãos e entidades civis: 

I - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social; 
11 - Secretaria de Estado da Educação; 
111 - Secretaria de Estado da Saúde; 
IV - Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do 

Adolescente; 
V - Secretaria de Estado de Esportes; 
VI - Secretaria de Estado da Cultura; 
VIl - Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS-; 
VIII - Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas 

Gerais; 
IX - Sociedade São Vicente de Paulo; 
X- Serviço Social do Comércio; 
XI - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
XII - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais; 
XIII- Ministério Público; 
XIV - comunidades religiosas. 
Parágrafo único - O Conselho contará, ainda, com 7 (sete) representantes 

de grupos organizados de idosos, cadastrados no Colegiado de Grupos de 
Idosos de Minas Gerais- COGIMIG. 

Art. 4• - Os membros do Conselho Estadual do Idoso e os respectivos 
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suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, sendo de 4 (quatro) 
anos o mandato dos representantes das entidades não governamentais, 
permitida a recondução por mais·1 (um) mandato. 

Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho deverá coincidir 
com o mandato do Chefe do Poder Executivo Estadual. 

Art. s• - o representante de órgão ou entidade governamental poderá ser 
substituído, a qualquer tempo, por intermédio de nova indicação do 
representado. 

Art. 6" - Os membros nomeados e empossados elegerão, na primeira 
reunião do Conselho, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral. 

Art. 7• - Perderá o mandato, vedada a recondução para o mesmo período, 
o membro do Conselho que, no exercício da titularidade, faltar a 3 (três) 
reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, salvo justificação aprovada 
pelo plenário do Conselho Estadual do Idoso. 

Art. s• - A função de membro do Conselho Estadual do Idoso é 
considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

Art. 9" - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta lei, coordenará as 
ações de implantação do Conselho Estadual do Idoso. 

Art. 10 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social e os 
demais órgãos e entidades da administração estadual prestarão ao Conselho 
Estadual do Idoso o assessoramento e o apoio administrativo necessários. 

Parágrafo único - Por solicitação do Conselho Estadual do Idoso, servidor 
da administração estadual direta ou indireta poderá ser colocado à 
disposição do órgão para exercer suas atividades na Secretaria-Geral. 

Art. 11 - O regimento interno estabelecerá a forma de ressarcimento de 
despesas, adiantamento ou pagamento de diárias a membros do Conselho e 
a pessoas a seu serviço. 

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997. _ 
João Leite, Presidente - lvair Nogueira, relator- Durval Ângelõ. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.158/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n•1.158/97, de autoria do Deputado Wander1ey Ávila, que 
declara de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de Menezes "O 
Apóstolo do Bem", com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•. do Regimento Interno . 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 

que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI N"1.158/97 

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de Menezes "O 
Apóstolo do Bem", 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 Espírita Bezerra de 

Menezes "O Apóstolo do Bem", com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.161/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.161/97, de autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, 

que declara de utilidade pública a Associação Atlética Ouro Preto, com sede 
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N"1.161/97 
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Ouro Preto, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Ouro 

Preto, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.221/97 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei n• 1.221/97, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que declara de utilidade pública a entidade Guarany Futebol 
Clube, com sede no Município de Mariana, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.221/97 
Declara de utilidade pública a entidade Guarany Futebol Clube, com sede 

no Município de Mariana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a entidade Guarany Futebol 

Clube, com sede no Município de Mariana. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.262/97 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei n• 1.262/97, de autoria do Deputado Roberto Amaral, que 

declara de utilidade pública a entidade Madrigal Scala, com sede no 
Município de Belo Horizonte. foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.262/97 
Declara de utilidade pública a entidade Madrigal Scala, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a entidade Madrig-al Scala, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997 . 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa . 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens n•s 220 e 221/97 
(encaminham os Projetos de Lei n•s 1.425 e 1.426/97, respectivamente), do 
Governador do Estado - Oficios e cartão - Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n•s 1.427 a 1.432/97 - Requerimentos n•s 2.332 a 2.336/97 -
Requerimentos da Comissão Parlamentar de lnquéri1o para Investigar, no 
Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, 
no Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição 
dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em 
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n• 9.380, de 18 de Dezembro de 1996, 
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no 
Gerenciamento do Instituto; da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais (3) e do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e outros-
Comunicações: Comunicações dos Deputados Gil Pereira, Marco Régis, 
Paulo Schettino, Maria Olivia (2), Arnaldo Penna (3), Hely Tarqüínio, Kemil 
Kumaira, Ennano Batista e Carlos Pimenta - Oradores lnscri1os: Discursos 
dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, lvair Nogueira, Durval Ângelo e lrani 
Barbosa - 2" PARTE (ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 45/97 - Leitura de Comunicações 
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira e outros; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n• 1.272/97; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos da Comissão Parlamentar de lnquéri1o para Investigar, no 
Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, 
no Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição 
dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em 
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n• 9.380, de 18 de Dezembro de 1996, 
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no 
Gerenciamento do Instituto; e da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais (3); aprovação - Requerimentos n•s 2.255, 2.260 e 2.271/97; 
aprovação - 2" Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO 
DIA. 
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Romeu Queiroz- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo 
José - Ailton 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 - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão 
- Bené Guedes - Car1os Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto 
Godinho- Paulo Pettersen- Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio- Toninho Zeitune- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2"-Secretário "ad hoc", procede à 

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

Correspondência 
- o Deputado Carlos Pimenta. 1"-Secretário "ad hoc". lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N" 220/97* 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Meus cumprimentos. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 

para ser submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores e dá outras providências. 

As medidas ora propostas objetivam atualizar a legislação que rege a 
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cobrança do IPVA, datada de 1985, para melhor definição do fato gerador do 
tributo e das hipóteses de ocorrência de isenção, entre outras, uma vez que 
não mais atende as finalidades que ditaram a sua instituição. 

Não há como negar a imperiosa necessidade de se reverem os valores das 
alíquotas vigentes, bem como de se ampliar a incidência do IPVA. Mantida a 
isenção para veículos com mais de 15 anos de uso, propõe-se incluir 
aeronaves, locomotivas e embarcações na relação dos veículos cujos 
proprietários recolherão o imposto. Busca-se, desta forma, amenizar as 
dificuldades financeiras do Estado, sobrecarregado com os pesados 
encargos oriundos da conservação e manutenção da sua extensa malha 
viária. 

Complementando, observo que a alíquota de 4% proposta para 
automóveis, veículos de uso misto, utilitários em geral e outros não 
especificados no projeto é compatível com a faixa percentual praticada pelos 
principais Estados com economia semelhante à de Minas Gerais, o que 
ocorre também para as alíquotas propostas para outros veículos 
especificados no texto. As alíquotas para embarcações, aeronaves e 
locomotivas também estão situadas na faixa média praticada pelos Estados 
focalizados. 

A redução de 3% para 2% para locadoras de veículos - agora estendida 
para pessoas físicas na mesma situação factual - tal como proposta, visa 
f001r no Estado a arrecadação das grandes locadoras mineiras, evitando a 
transferência para Estados que praticam a alíquota de 2%. 

Finalmente, vale ressaltar que, sendo o IPVA partilhado ao meio com o 
município onde estiver licenciado o veículo, mais se impõe o dever de defini-
lo criteriosamente. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu alto apreço 
e especial consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado. 
PROJETO DE LEI N• 1.425/97 

Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA- e dá outras providências. 

Art. 1•- o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer 
espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado. 

Parágrafo único - O IPVA incide também sobre a propriedade de veiculo 
automotor, ainda que dispensado do registro, matrícula ou licenciamento no 
órgão próprio, desde que o seu proprietário seja domiciliado no Estado. 

Art. 2• - o fato gerador do imposto ocorre: 
I - para veiculo novo, na data de sua aquisição por consumidor, com 

recolhimento proporcional ao número de dias restantes para o fim do 
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exercício; 

11 - para veículo usado, no dia 1° de janeiro de cada exercício; 
111 - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço 

aduaneiro. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo 

sem uso, até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do 
fabricante ao consumidor final. 

Art. 3°- É isenta do IPVA a propriedade de: 
I - veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública 

pelo Estado; 
11 - veículo de embaixada, consulado ou de seus integrantes de 

nacionalidade estrangeira; 
111 -veículo de pessoa portadora de deficiência física, quando adaptado por 

exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo 
proprietário; 

IV- veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no País, por 
período nunca superior a 1 (um) ano, desde que tal veículo não esteja sujeito 
a registro, matrícula ou licenciamento no Estado; 

V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para 
transporte público de passageiros na categoria de aluguel (táxi); 

VI - embarcação, desde que o seu proprietário seja pescador profissional e 
a utilize em sua atividade pesqueira; 

VIl - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de trânsito, 
por não trafegar em via pública, e de máquina agrícola ou de terraplenagem; 

VIII - veículo de valor histórico, assim declarado pela Fundação Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais- IEPHA-MG; 

IX - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da 
ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário; 

X - veículo sinistrado com perda total, conforme disposto em regulamento, 
a partir da data da ocorrência do sinistro; 

XI - veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na 
forma prevista em lei, no período entre a data de sua aquisição e a data de 
sua entrega ao sorteado; 

XII -veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público, no período 
entre a data de sua apreensão e a data da arrematação; 

XIII - veículo cedido em comodato aos órgãos da administração pública 
estadual, no período em que prevalecer o comodato; 

XIV - veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de 
veículos inscrito no cadastro de contribuintes deste Estado e o utilize como 
mercadoria em sua atividade comercial. 

Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as 
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hipóteses em que seja necessário o reconhecimento da isenção, bem como 
as fonnalidades a serem observadas para sua concessão. 

Art. 4°- Contribuinte do IPVA é a pessoa proprietária do veículo automotor. 
Art. 5° - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do 

imposto e acréscimos legais devidos: 
I - o devedor fiduciário em relação ao veículo objeto de alienação 

fiduciária; 
11 - o arrendatário em relação ao veículo objeto de arrendamento mercantil. 
Art. s• - O adquirente do veículo responde solidariamente com o 

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e acréscimos legais 
vencidos e não pagos. 

Parágrafo único - A solidariedade de que trata este artigo não se aplica 
quando a aquisição se der por meio de leilão promovido pelo poder público. 

Art. 7•- A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. 
§ 1 • - Tratando-se de veículo novo será considerado como base de cálculo 

o valor constante no documento fiscal referente à transmissão da 
propriedade ao consumidor. 

§ 2• - Tratando-se de veículo usado será considerado como base de 
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos 
preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações 
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, observando-se: 

1) em relação a veículos rodoviários e ferroviários: espécie, marca, 
modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação 
e tipo de combustível utilizado; 

2) em relação a embarcações: potência, comprimento, casco, ano de 
fabricação e tipo de combustível; 

3) em relação a aeronave: peso máximo de decolagem e ano de 
fabricação. 

§ 3° - Tratando-se de veículo usado, sobre o qual não conste no mercado 
infonnações sobre sua comercialização no ano-base, para definição de seu 
valor venal serão observados os critérios previstos em regulamento. 

§ 4• - Veículo, motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e 
ciclomotores com mais de 15 (quinze) anos de fabricação são isentos do 
IPVA. 

§ s• -Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo consumidor, 
para pagamento do IPVA devido no exercício em que se der o seu 
internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no 
documento relativo a seu desembaraço aduaneiro em moeda nacional, 
acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, inclusive 
o ICMS, ainda que não recolhidos. 

§ s•- Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros referentes à 
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venda a prazo ou financiada. 

Art. s• - Não sendo apresentada a documentação a que se referem os §§ 
1 • e 1• do artigo anterior ou constando desta valores notoriamente inferiores 
aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade 
fazendária, observado o disposto em regulamento. 

Art. g• - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar no órgão oficial 
do Estado tabelas que infonnem os valores da base de cálculo e do imposto 
referentes aos veículos de que tratam os§§ 2• a s• do artigo 1•. 

Art. 10- As alíquotas do IPVA são: 
I - 4,0% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto, veículo 

utilitário e outros não especificados neste artigo; 
11 - 2,0% (dois por cento) para caminhonete de carga (picape), furgão e 

veículos automotores rodoviários com autorização para transporte público de 
passageiros comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria 
"aluguel"; 

111 - 2,0% (dois por cento) para veículos destinados a locação, de 
propriedade de empresa ou pessoa física locadora de veículos ou na sua 
posse por força de contrato de locação mercantil, exceto aqueles sujeitos a 
alíquotas menores; · 

IV- 1,0% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão e caminhão-
trator; 

V- para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor: 
a - 1% (um por cento) para veículo com até 150cc (cento e cinqüenta 

cilindradas); 
b - 1,5% (um e meio por cento) para veículo com mais de 150 cc (cento e 

cinqüenta cilindradas); 
VI - para aeronave, locomotiva e embarcação: 
a - 3,0% (três por cento) para veículos com autorização para o transporte 

público de passageiros ou cargas comprovada mediante registro no órgão 
próprio; 

b- 5% (cinco por cento) para demais veículos. 
Parágrafo único - Para definição de veículos citados neste artigo serão 

observadas as nonnas técnicas dos respectivos fabricantes ou, na sua 
ausência, da Associação Brasileira de Nonnas Técnicas- ABNT. 

Art. 11 - O tributo será recolhido no prazo, local e fonna previstos em 
regulamento, na rede bancária credenciada pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto: 
1) para o pagamento integral do tributo relacionado a qualquer veículo; 
2) para pagamento de tributo relacionado a veículo movido exclusivamente 

a álcool. 
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Art. 12- O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na legislação 

sujeita o contribuinte a multa, calculada sobre o valor atualizado do imposto 
ou de parcelas deste, na proporção de: 

I - No caso de recolhimento espontâneo: 
a - 0,3% (três décimos por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, 

quando o pagamento ocorrer no prazo de 59 (cinqüenta e nove) dias, 
contado da data do vencimento; 

b - 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior; 

11 - havendo ação fiscal, 80% (oitenta por cento) do valor do imposto. 
reduzida: 

a - quando o pagamento se efetivar no prazo de 1 O (dez) dias, contado da 
data do recebimento do auto de infração: 

a.1 - 9% (nove por cento) do valor do imposto, quando a lavratura do auto 
de infração ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do 
vencimento; 

a.2 - 18% (dezoito por cento) do valor do imposto, quando a lavratura do 
auto de infração ocorrer após o 30° (trigésimo) e até o eo• (sexagésimo) dia 
contados da data do vencimento; 

a.3 - 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto, quando a 
lavratura do auto de infração ocorrer após o eo• (sexagésimo) dia, contado 
da data do vencimento; 

b - quando o pagamento se efetivar após o 1 o• (décimo) e até o 400 
(quadragésimo) dia contados do recebimento do auto de infração, a 30% 
(trinta por cento) do valor do imposto; 

c - quando o pagamento se efetivar após o prazo previsto na alínea 
anterior, a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto. 

§ 1•- Na hipótese prevista no inciso I, ocorrendo o pagamento espontâneo 
apenas do tributo, a multa será exigida em dobro, quando houver ação fiscal. 

§ 2• - Sobre o crédito tributário incidirão juros de mora na forma 
estabelecida na legislação tributária; 

§ 3• - O crédito tributário espontaneamente denunciado ou Õbjeto de ação 
fiscal poderá ser parcelado na forma estabelecida na legislação tributária. 

Art. 13 - O adquirente, quando exigido, deverá providenciar a averbação 
do documento relativo a transferência da propriedade do veículo, no órgão 
próprio, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua transmissão. 

Parágrafo único - A não-averbação no prazo a que se refere este artigo 
sujeita o infrator a multa de 100 (cem) UFIRs. 

Art. 14 - O alienante poderá protocolar no órgão onde matriculou, registrou 
ou licenciou o veículo comunicação sobre a transferência do mesmo, 
acompanhada de cópia reprográfica do documento, devidamente preenchido 
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e assinado, relativo a transmissão. 

Parágrafo único - Fica o alienante desonerado de responsabilidade no que 
se refere ao imposto cujo fato gerador ocorra após a comunicação de que 
trata este artigo e respectivos acréscimos legais. 

Art. 15- O IPVA é vinculado ao veículo. 
Parágrafo único- A propriedade do veículo somente poderá ser transferida: 
1) para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do imposto 

devido; 
2) dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas deste 

já vencidas. 
Art. 16 - Nenhum veículo será registrado, matriculado ou licenciado 

perante as repartições públicas competentes sem a prova do pagamento do 
imposto vencido e dos acréscimos legais quando devidos. 

Art. 17 - O contribuinte ou responsável deverão manter arquivados pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes de pagamento do 
imposto. 

Art. 18 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os acréscimos 
legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) pertencem ao Estado de 
Minas Gerais e 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se encontrar 
registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

Parágrafo único - Não estando o veiculo sujeito a registro, matrícula ou 
licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do 
imposto pertencem ao município mineiro onde se encontrar domiciliado o 
contribuinte. 

Art. 19 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância 
indevidamente recolhida a título de imposto e acréscimos legais, ficando-lhe 
assegurado ressarcimento junto ao município do valor a este repassado, na 
forma, que dispuser o regulamento. 

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o valor e a forma de 
cobrança de IPVA, na hipótese de Estado limítrofe a Minas Gerais dispensar 
tratamento mais favorecido a esse tributo. -

Art. 21 - Ficam os Secretários de Estado da Fazenda e da Segurança 
Pública autorizados a baixar normas complementares para execução desta 
lei, nas áreas de suas competências. 

Art. 22 - Fica dispensado o pagamento de créditos tributários oriundos da 
cobrança de IPVA sobre a propriedade de veículos automotores cedidos em 
regime de comodato a órgãos da administração pública estadual, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido durante o período da cessão. 

Art. 23 - Fica revogado o § 2" do artigo 1• da Lei n• 11.977, de 9 de 
novembro de 1995. 
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Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá os 

seus efeitos a partir de 1• de janeiro de 1996. 
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, ele o art. 1 03, do Regimento 
Interno. 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N• 221/97* 
Belo Horizonte, 30 de setembro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que contém a 
proposta orçamentária para o exercício de 1996, englobando o Orçamento 
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado. 

Cumpre registrar que a proposta orçamentária, com os demonstrativos que 
a integram, guarda fiel observância aos dispositivos constitucionais e 
àqueles previstos na Lei n• 12.595, de 30 de julho de 1997, que estabelece 
as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1996. 

Dentre as medidas adotadas para contenção do déficit público, destaco a 
projeção da receita orçamentária para o próximo exercício, que foi elaborada 
segundo critérios rígidos, buscando estabelecer um limite bastante realista 
para fixação das despesas; os gastos de custeio dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo não excedem aos limites estabelecidos para 1997; a 
aplicação da receita vinculada a órgãos e entidades do Poder Executivo foi 
definida visando a redução da participação de recursos do Tesouro na sua 
manutenção. 

É importante ressaltar que o Orçamento Fiscal, constante da proposta 
orçamentária para o exercício de 1996, expressa as ações do meu governo 
através do detalhamento em subprojetos e subatividades, possibilitando 
maior especificidade na apresentação das políticas públicas propostas. Tal 
alteração permitirá o acompanhamento e a avaliação dos efeitos e impactos 
das ações do governo nas demandas da sociedade. 

Coerente com os compromissos de nosso governo com as áreas sociais, a 
proposta orçamentária prevê aplicação de 43,46% dos impostos e 
transferências federais livres no desenvolvimento da educação no Estado de 
Minas Gerais. Também o setor saúde é contemplado com a alocação de 
10.,31% das Receitas Correntes Líquidas para melhoria do atendimento ao 
cidadão. 

Aos setores responsáveis pela segurança pública no Estado foram 
alocados recursos de R$1,15 bilhão, correspondente a 12,66% das Receitas 



~ :; 
E o 
~ 
• . 
i1 • • o; 
• ~ . • 
"" • õ 
~ 

~ • o. 
!: 

45 
Correntes Líquidas. 

A estratégia de alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico do 
Estado está garantida com a alocação de recursos no montante de R$55,5 
milhões à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG. 

A presente proposta orçamentária foi elaborada a preços correntes, não 
tendo sido incluído na projeção de despesas e estimativa de receita nenhum 
fator de correção decorrente de variação inflacionária. 

Destaco, finalmente, que o Orçamento Fiscal inclui as demandas das 
Audiências Públicas Regionais, realizadas em 1997. 

Passo agora a detalhar o conteúdo da proposta orçamentária, que resulta, 
no que conceme à distribuição dos recursos, de entendimento prévio 
realizado no ãmbito da Comissão de Compatibilização Orçamentária e 
Financeira, de acordo com o que dispõe a Constituição do Estado: 

Orçamento Fiscal 
O Orçamento Fiscal proposto para 1998, cujos principais componentes de 

receita e despesa destacarei a seguir, estima a receita e fixa a despesa em 
R$15.203,8 milhões. 
Receitas R$10.696,7 
Correntes milhões 

Receita R$6.494,7 
Tributária milhões 
- Transferências R$2.438,2 
Correntes milhões 

Demais R$1.763,8 
Receitas milhões 
Correntes 

Dentre as Receitas Tributárias destaca-
se o Imposto sobre Operações Relativas a 
Circulação· de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, com arrecadação 
estimada para 1998 em R$5.887, 1 
milhões, equivalendo a 90,6% do total da 
receita tributária. 

Quanto às Transferências Correntes, a 
sua maior parte tem origem em determinações constitucionais 
representadas, principalmente, pelo Fundo de Participação do Estado, com 
R$623,3 milhões, pela Cota Parte do Imposto sol;,>re Produtos 
Industrializados Exportados, com R$288,0 milhões, pela Cota Parte da 
Contribuição do Salário-Educação, com R$130,0 milhões, e pelo Imposto de 
Renda Retido na Fonte, com R$334,4 milhões. Outra parcela importante das 
transferências tem origem nos convênios com órgãos federais, destacando-
se aquele firmado com o Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde, da 
ordem de R$479, 1 milhões . 

As Outras Receitas Correntes são representadas, principalmente, pelas 
Receitas de Contribuições do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado, com R$496,8 milhões, e do Instituto de Previdência dos servidores 
Militares, com R$156,6 milhões. Destacam-se, também, neste conjunto a 
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Receita Patrimonial, com R$124,5 milhões, e a Receita de Serviços, com 
R$199,8 milhões. 
Despesas Correntes R$10.723, 

5 milhões 
- Pessoal e Encargos R$6.084,1 
Sociais milhões 
- Juros e Encargos da R$517,2 
Dívida Pública milhões 

Transferências R$1.780,1 
Constitucionais a milhões 
Municípios 

Outras Despesas R$2.342,1 
Correntes milhões 

A despesa com pessoal inclui pessoal da ativa, inativos, pensionistas e 
benefícios, representando 67,7% da receita corrente líquida. 

As outras despesas correntes referem-se, basicamente, ao custo 
operacional dos órgãos e entidades, representando 15,4% do Orçamento 
Fiscal, sendo 7,1% referentes a despesas da administração direta, 8,2% 
relativos ao custeio das autarquias, fundações públicas e fundos estaduais e 
0,1% constituem subvenções para manutenção das empresas públicas. 

Considerando o compromisso básico com a educação, destaca-se o 
financiamento externo da ordem de R$57,0 milhões, destinados às despesas 
correntes do projeto Pró-Qualidade. 
Receitas de R$4.507 ,1 
Capital milhões 
- Operações de R$2.631,0 
Crédito milhões 

Outras R$1.876,1 
Receitas de milhões 
Capital 

Do total de Operações de Crédito, R$2.018,9 milhões referem-se à 
rolagem de 97,1% da dívida mobiliária, sendo as demãis operações 
destinadas ao financiamento de projetos. 

Dentre as Outras Receitas de Capital destaca-se a referente a 
Transferências de Convênios, com recursos da ordem de R$400,3 milhões. 
Despesas de R$4.368,3 
Capital milhões 

Investimentos R$2.028,5 
Gerais do Estado milhões 
- Amortização da R$2.339,8 
Divida milhões 
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Esta proposta fixa em R$2.028,5 milhões as despesas com investimentos 

gerais do Estado, sendo R$689, 1 milhões oriundos de recursos ordinários e 
R$1.339,4 milhões provenien1es de recursos vinculados. 

Dos recursos previstos para investimento destacam-se R$33,0 milhões 
destinados ao Programa de Saneamento Ambien1al das Bacias do Arruda e 
Onça - PROSAM, R$124,5 milhões para o Programa de Saneamento 
Ambiental, Organização e Modernização Municipal - SOMMA e R$270,7 
milhões para a duplicação da Rodovia Fernão Dias. 

Dentre as amortizações da dívida destaca-se a relativa à dívida mobiliária 
interna, com recursos da ordem de R$1.839,4 milhões, referindo-se, 
basicamente, a títulos bloqueados pela política econômica federal 
implan1ada no ano de 1990, cujo vencimen1o ocorrerá no exercício de 1998. 
Reserva de R$112, 1 
Contingência milhões 

O mon1ante de recursos programados em Reserva de Contingência 
represen1a 0,7% da receita orçamentária total estimada para 1998, estando 
dentro dos limites determinados pela Lei de Diretrizes Orçamen1árias. 

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
Além dos investimentos constantes do Orçamento Fiscal, o Estado 

realizará, através das empresas, investimen1os da ordem de R$1.303,5 
milhões, destacando-se R$6,9 milhões com recursos provenientes do 
Tesouro Estadual, R$524,6 milhões de operações de crédito contratadas 
diretamente pelas empresas e R$699,2 milhões de recursos decorrentes de 
suas atividades. 

A alocação dos recursos visa atender, prioritariamente, projetos em 
execução de infra-estrutura básica e de natureza social, com destaque para 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, extensão rural, 
abastecimento d'água, sistema de esgoto e saneamento ambiental, fomento 
à industrialização e à pesquisa agropecuária. 

Esta mensagem faz-se acompanhar de quadro-resumo que permite visão 
de conjunto e apresenta a estrutura geral do Orçamento Fiscal ~ra proposto. 

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência protestos de elevada estima 
e distin1a consideração . 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais . 
PROJETO DE LEI N" 1.426/97 

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado para o exercício de 1998. 

Art. 1• - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício 
financeiro de 1998 estima a receita em R$15.203.779.269,00 (quinze bilhões 
duzentos e três milhões setecentos e seten1a e nove mil duzentos e sessen1a 
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e nove reais) e fiXa a despesa em igual importância. 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a 
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação em vigor. 

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

Art. 4° - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidos no 
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação dos Anexos 11 e 
111 desta lei. 

Parágrafo único - Cada crédito consignado, no nível de subprojeto e 
subatividade, constantes nos Anexos referidos no "caput" integra esta lei na 
forma de inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 

Art. 5° - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado estima as fontes e fJXa os investimentos em R$1.303.505.432,00 (um 
bilhão trezentos e três milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e trinta e 
dois reais). 

Art. s• - Os investimentos das empresas controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação por 
projetos e atividades constantes no Anexo IV desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos e as atividades constantes no Anexo IV 
integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados 
numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 7• - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares 
ao Orçamento Fiscal até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fJXada 
no artigo 1• desta lei. 

§ 1•- Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a 

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

11 - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida 
pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da 
dotação Reserva de Contingência. 

§ zo - São dispensados os decretos de abertura de crédito nos casos em 
que a lei determina a entrega automática do produto de receita aos 
municípios. 

Art. e• - o Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor referido no artigo 5° desta lei. 

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as 
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suplementações realizadas com recursos provenientes das operações e 
outros diretamente arrecadados pelas empresas controladas pelo Estado. 

Art. 9° - O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras autorizações 
específicas, realizar operações de crédito até o limite de R$2.364.420.057,00 
(dois bilhões trezentos e sessenta e quatro milhões quatrocentos e vinte mil 
cinqüenta e sete reais), destinados ao giro da dívida mobiliária vencível em 
1998 e ao financiamento de projetos. 

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito de que trata 
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer em garantia a vinculação de 
receitas próprias ou de transferências federais, fiança bancária dos 
estabelecimentos oficiais de crédito e caução ou penhor de ações de 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito 
por antecipação da receita, mediante contrato ou emissão de títulos de 
renda, observado o limite estabelecido no artigo 11 da Resolução n• 69, de 
15 de dezembro de 1995, do Senado Federal. 

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito de que trata 
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer como garantia a vinculação 
dos recursos referentes à cota estadual do Fundo de Participação dos 
Estados e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 

Art. 11 - Esta lei vigorará no exercício de 1998, a partir de 1• de janeiro. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
• - A Tabela do Orçamento Fiscal referente ao exercício de 1997 foi 

publicada na edição de 3/10/97 do Diário do Legislativo. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Philemon Rodrigues, Deputado Federal, encaminhando, em 
atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta, ofício do Ministro dos 
Transportes, no qual são prestadas informações sobre as obras de 
asfaltamento da BR-135. __ 

Da Sra. Marília Machado Rangei, Coordenadora Regional Substituta da 13" 
Coordenação Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN -, informando que a Coordenadora Regional do IPHAN-MG 
está impossibilitada de comparecer à reunião de 1°/1 0/97, a realizar-se no 
Plenarinho 111 desta Casa. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Jayme Crusoé Loures de Macedo Meira, Presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, manifestando a posição desse 
Conselho sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 31/97. (-Anexe-se 
à Proposta de Emenda à Constituição n• 31/97.) 

CARTÃO 
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Do Sr. Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, Prefeito Municipal de Lagoa 

Santa, agradecendo convite para a reunião que tratou da distribuição do 
"diesel" metropolitano na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.427/97 

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de sua 

propriedade, situado no Município de Rio Casca, constituído de terreno 
urbano com área de 305,61 m2 (trezentos e cinco vírgula sessenta e um 
metros quadrados), registrado sob o n• 654 a fls.58 do livro 3-D do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca, com imóvel de 
propriedade do Sr. Carlos Henrique Lucarelli, situado no Município de Rio 
Casca, constituído de terreno urbano com área de 1.242,51 m2 (mil duzentos 
e quarenta e dois vírgula cinqüenta e um metros quadrados), registrado sob 
o n• 3.381 a fls. 17 do livro 2-K, do Carlório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Rio Casca. 

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. 
Mauri Torres 
Justificação: Trata a proposição de conciliar os interesses do Estado de 

Minas Gerais e do Sr. Carlos Henrique Lucarelli, numa permuta que se 
mostra compensatória para as partes. 

A transação em causa possibilitará ao Estado a ampliação da Escola 
Estadual Senador Cupertino, que se encontra instalada em terreno que 
confronta com o imóvel a ser permutado. Na situação em que se encontra, o 
estabelecimento não está atendendo à demanda estudantil. Com a 
efetivação da troca, será possível fazer as reformas e a ampliação 
necessárias para melhor atender aos anseios da comunidade. 

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

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

comemorado, anualmente, no dia I 3 de setembro. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1997. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A instituição de um dia de homenagem a determinada 

categoria profissional expressa respeito e reconhecimento pelos serviços 
prestados ao público. 

Os inspetores escolares, em menor número que os demais trabalhadores 
do ensino, exercem função de caráter organizacional e estratégico de 
extrema importância, contribuindo imperativamente para o bom andamento 
do processo pedagógico. Merecem receber homenagem dessa natureza, tal 
como os professores, os supervisores e os diretores. 

A escolha do dia 13 de setembro é adequada à comemoração por se tratar 
da data de nascimento do Sr. Eduardo Levindo Coelho. Quando Secretário 
da Educação, este notável homem público fixou em 790 o número de cargos 
destinados à ocupação pelos inspetores escolares, consolidando, assim, a 
posição ocupada pela categoria na estrutura funcional. 

Ademais, essa categoria consagra-se à função em regime de dedicação 
exclusiva, sem direito ao acúmulo de cargo, constitucionalmente permitido 
ao professor. 

Considerando os incontestáveis méritos dos inspetores escolares, espera o 
signatário deste projeto sua aprovação pelos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .429/97 
Declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia, com 

sede no Município de Uberlândia. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da 

Abadia, com sede no Município de Uberlândia. 
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 junho de 1997 . 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Fundação Nossa Senhora da Abadia, com sede e foro em 

Uberlândia, tem-se destacado nesse município entre as instituições 

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



52 
destinadas a manter serviços de natureza educacional, cultural, social e de 
promoção humana. 

De caráter assistencial, a entidade foi fundada em 14/3/95, com o intuito de 
prestar assistência à comunidade. A diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam. 

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao Município de 
Ubertândia, apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres 
pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.430/97 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa 

Terezinha- AMBASTE -, com sede no Município de Passa-Quatro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do 

Bairro Santa Terezinha - AMBASTE -, com sede no Município de Passa-
Quatro. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1997. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha -

AMBASTE- é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1987, com o 
objetivo de conscientizar a comunidade sobre seus problemas e auxiliá-la na 
busca de soluções. 

Ademais, a referida entidade não remunera os membros de sua diretoria, 
composta de pessoas idôneas, e foi declarada de utilidade pública municipal 
por meio da Lei Municipal n° 1.231, de 23/5/93, preenchendo todos os 
pressupostos legais para ser declarada de utilidade pública estadual. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.431/97 
Declara de utilidade pública a Sociedade São Geraldo, com sede no 

Município de lbirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São Geraldo, com 

sede no Município de lbirité. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: A Sociedade em análise, sem fins lucrativos, está em 
atividade desde 7/6/85, quando, por vontade da comunidade, foi criada. 

O estatuto da entidade foi levado a registro sob o n• 488, a fls. 44 do livro 4 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Betim, e, com 
aijerações posteriores, levado ao cartório da Comarca de lbirité. 

A entidade tem diretoria regular, com atestado fimnado pela Promotora de 
Justiça da Comarca de lbirité. 

Merece ser reconhecido seu caráter público, de vez que, atendendo a 
carentes, trabalha com afinco e desprendimento para curar as mazelas 
sociais. Cumpre a entidade todos os requisitos para a declaração de utilidade 
pública. · 

Aguardamos tramitação regular e aprovação do projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e 

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

PROJETO DE LEI N° 1.432197 
Declara de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade, com 

sede no Município de Juatuba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de 

Andrade, com sede no Município de Juatuba. 
Parágrafo único - A entidade é também denominada pelo nome fantasia de 

Fundação Dona Preta. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de setembro de 1997. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Em funcionamento desde 29/5/95, com registro no Cartório de 

Pessoa Jurídica de Mateus Leme, no livro A-1, fls. 184, sol;! o n• 173, a 
entidade foi constituída pelo seu Presidente fundador, Sr. Oscar Soares de 
Andrade, voltada para a assistência social sem fins lucrativos. 

Sua diretoria é exercida por pessoas idôneas, consoante atestado fimnado 
pelo Juiz de Direito da Comarca de Mateus Leme em 2219/97. 

A Fundação é, sem dúvida, um suporte da atividade estatal no trato dos 
trabalhos sociais e se propõe a suprir carências e promover o ser humano. 

Reveste-se a entidade de todos os requisitos indispensáveis à declaração 
de utilidade pública, razão inequívoca para aprovação deste projeto . 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.332197, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado apelo 

ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao 
aumento do contingente dessa corporação no Município de Vargem Alegre. 
(- À Comissão de Defesa Social.) 

N" 2.333/97, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com os membros da nova diretoria do 
Sindicato dos Proprietários de Jomaís, Revistas e Similares do Interior do 
Estado de Minas Gerais - SINDJORI - pela posse em seus cargos no dia 
27/9/97. (-À Comissão de Educação.) 

N" 2.334/97, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que envide esforços 
junto ao Governador do Estado para que este apresente projeto de lei 
disciplinando a assistência jurídica no âmbito daquela Secretaria. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.335/97, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à destinação de dois veículos 
específicos para o Corpo de Bombeiros do Município de São Lourenço. (- À 
Comissão de Defesa Social.) 

N" 2.336/97, do Deputado Olinto Godinho, em que pede sejam solicitadas 
ao Governador do Estado as informações que relaciona a respeito das obras 
incluídas no Orçamento Anual de 1996 e 1997, priorizadas nas audiências 
públicas regionais de 1995 e 1996. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
Par1amentar de Inquérito para Investigar. no Prazo de 120 Dias, a Falta de 
Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, no Período dos Últimos Dez 
Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição dos Servidores e da 
Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em Cumprimento aos Arts. 
29 e 30 da lei n• 9.380, de 18 de Dezembro de 1996, e, Ainda, Apurar os 
Motivos Que Levaram a Irregularidades no Gerenciamento do Instituto; da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (3) e do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira e outros. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Gil 

Pereira, Marco Régis, Paulo Schettino, Maria Olívia (2), Amaldo Penna (3), 
Hely Tarqüínio, Kemil Kumaira, Ermano Batista e Canos Pimenta. 

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

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, assessoria desta Casa, 
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imprensa. Em meio a esse turbilhão político-partidário que vivemos no 
momento, inclusive este parlamentar que assume a condição de Presidente 
do PL em Minas Gerais, uma notícia boa, do ponto de vista administrativo, 
surge no nosso Estado, graças, principalmente, a uma lei votada por esta 
Casa, encaminhada pelo Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo. 
Refiro-me, nobres parlamentares, à lei do ICMS, Lei Minas por Minas, ou, 
como alguns a chamam, Lei Robin Hood. Essa notícia boa é recentíssima, 
do final do mês de setembro, quando o Conselho Estadual de Política 
Ambiental aprovou as cidades que vou relacionar para receberem esse 
ICMS da Lei Robin Hood, ou ICMS Ecológico, ou "Royalty'' Verde, resultado 
de uma batalha incansável, determinada, persistente e insistente, eu diria, 
deste Deputado nesta Casa e nesta tribuna. 

Para clarear ainda mais as idéias dos nossos colegas parlamentares, quero 
dizer que a votamos, no momento certo, quando resolvemos dotar o nosso 
Estado de uma legislação moderna, justa, progressista, voltada para os 
municípios pobres, sim, mas, que, acima de tudo, ajuda os municípios que 
cuidam da questão do meio ambiente. E vou mostrar agora aos nobres 
Deputados que tínhamos razão àquela época, e muito mais hoje, quando 
essa razão se toma realidade, e uma realidade financeira, proporcionando 
dinheiro para os municípios que investiram na questão do meio ambiente, 
principalmente em assuntos tão importantes como a compostagem e o 
tratamento do lixo urbano de cada uma dessas cidades. 

Gostaria de dizer, senhores parlamentares, que as cidades beneficiadas 
são as seguintes: Belo Horizonte, a nossa Capital do Estado; Betim, cidade 
vizinha aqui da região metropolitana; Coimbra, no vale do Piranga; 
Contagem, aqui na nossa região metropolitana; lpatinga, no Vale do Aço; 
Uberlândia, no Triângulo mineiro. Essas seis cidades passam a receber 
agora o benefício do ICMS Ecológico, do "Royalty" Verde, porque tiveram as 
suas usinas de compostagem e os seus aterros sanitários aprovados pela 
Câmara de Bacias Hidrográficas do Conselho de Política Ambiental -
COPAM -,e tiveram também seus nomes aprovados por esse órgão, graças 
a uma iniciativa parlamentar que determinou que essa verificação de 
adequação aos princípios modernos da usina de compostagem de lixo ou de 
aterro sanitário feito por uma cidade fosse imediatamente reconhecida pelo 
poder público e recebesse mais recursos. 

Eu queria, então, dizer que ocupo esta tribuna para parabenizar esta Casa, 
o Governador do Estado e todas aquelas pessoas que acreditaram na 
questão do ICMS como um todo, e participaram da criação da Lei Robin 
Hood e, principalmente, do ICMS Ecológico. Queria pedir aos senhores 
parlamentares para anotarem os valores que vou passar a citar. Belo 
Horizonte, nossa Capital do Estado, por causa do aterro sanitário que obteve 
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o licenciamento do seu sistema operacional, vai receber de repasse, no 
primeiro trimestre de 1998, R$400.000,00. Isso porque investiu no seu aterro 
sanitári~. Contagem - e aqui presto uma homenagem aos meus colegas 
Durval Angelo e Arnaldo Canarinho, que representam aquela cidade nesta 
Casa - recebe, também no primeiro trimestre de 1998, praticamente 
R$280.000,00, porque também teve o seu aterro sanitário aprovado pelo 
Conselho Estadual de Política Ambiental e obteve o licenciamento do 
COPAM. Betim, do nosso colega lvair Nogueira, brilhou. Não só fez a usina 
de compostagem como também o aterro sanitário e vai receber, no primeiro 
trimestre de 1998, R$400.000,00, devido ao ICMS Ecológico. A pequenina 
Coimbra, lá do vale do Piranga, vizinha da nossa Ponte Nova e da nossa 
Viçosa, vai receber R$18.000,00 de ICMS Ecológico no primeiro trimestre de 
1998, porque ela tem uma usina de compostagem que funciona muito bem. 

lpatinga, do nosso colega Ivo José, tem aterro sanitário e usina de 
compostagem aprovados e vai receber R$253.000,00 no primeiro trimestre 
de 1998. Ubertândia, que os Deputados, de maneira até competente, de 
maneira diligente, de maneira inteligente, defenderam aqui desta tribuna 
para que não fosse prejudicada, trabalhou de maneira certa: sentiu que 
estava perdendo, investiu no aterro sanitário, investiu na usina de 
compostagem e vai receber uma quantia igual à de Belo Horizonte e à de 
Betim, de R$400.000,00, no primeiro trimestre de 1998. 

Todas essas notícias, essas informações, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, ficamos satisfeitos em transmitir, para mostrar que apenas o 
subcritério, que não é nem um critério de saneamento ambiental e apenas 
uma questão de disposição final do lixo, vai devolver a esses seis municípios 
de Minas Gerais, no primeiro trimestre de 1998, as cifras citadas, que, 
somadas, atingem um total de R$1.750.000,00. Os seis municípios vão 
receber essa quantia no primeiro trimestre do ano que vem, apenas pelo 
subcritério de saneamento ambiental do critério total, que é o critério do 
ICMS Ecológico. 

Quero parabenizar também as Prefeituras, as Câmaras Municipais, os 
segmentos organizados de todas essas seis cidades e mostrar que nós, 
Deputados, que o Governo do Estado, estávamos certos quando tivemos a 
determinação de implantar em Minas Gerais a Lei Robin Hood, a Lei Minas 
por Minas, e agora os frutos, os recursos financeiros, falando num português 
bem rasgado: o dinheiro vai começar a entrar nos cofres municipais dessas 
seis cidades que investiram na questão da disposição final do lixo de cada 
uma delas. Quero chamar a atenção para o fato de que na última 
modificação explicamos que essa questão seria avaliada de três em três 
meses, com a aprovação dessas usinas de compostagem ou dos aterros 
sanitários. A aprovação se deu agora em setembro, e o reflexo se dará no 
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trimestre seguinte: janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Vamos supor 
que uma detenninada cidade esteja com seu processo avançado, esteja com 
seu processo em construção para agora em outubro, novembro e dezembro. 
É perfeitamente possível para uma cidade de pequeno porte construir sua 
usina de compostagem de lixo. Esse reflexo se dará no segundo trimestre de 
1998. É quase imediato, graças a uma lei votada nesta Casa, que passa 
essa avaliação para um período trimestral e não anual, como era antes. 

Aproveito para saudar o nobre Deputado Líder do Governo nesta Casa, 
Deputado Péricles Ferreira. Que leve os nossos parabéns e o nosso 
reconhecimento enquanto Deputado e ambientalista pela ação detenninada 
pelo Governo do Estado, numa ação moderna, e vou repetir o valor, 
R$1.750.000,00, que será entregue aos municípios que acreditaram no 
projeto que virou lei em Minas Gerais, que é a Lei Minas por Minas, pela qual 
este Deputado tantas vezes lutou nesta Assembléia e foi vetado algumas 
vezes até por Governadores, meus amigos políticos. 

Quero chamar a atenção para um detalhe importante, que é a 
característica suprapartidária que essa lei tem. Quero chamar a atenção dos 
nobres Deputados, ninguém pode desprezar uma verba de R$1.750.000,00. 
Em Belo Horizonte, o Governo é do PSB, em Betim é do PT, em Coimbra é 
do PDT, em Contagem é do PMDB, em lpatinga do PT, e em Uberlândia é 
do PPB. Então, são cidades de administrações diferentes que vão receber o 
ICMS Ecológico devido ao investimento que fizeram, um investimento 
aprovado pela Câmara de Bacias Hidrográficas e pelo Conselho Estadual de 
Política Ambiental durante o mês de setembro. 

É importante dizer que esse processo é contínuo, dinâmico. A cidade que 
investiu e está tratando bem da questão do lixo e do esgoto tem um reflexo 
quase que imediato. Três meses depois, um pouco mais, um pouco menos, 
dependendo do dia da aprovação, começa a receber esses recursos 
financeiros. Por isso, gostaria de parabenizar o Governo do Estado, esta 
Casa, as Prefeituras dessas cidades, as Câmaras Municipais, os segmentos 
organizados da sociedade civil dessas seis cidades, que, além_de darem um 
tratamento adequado para essa questão preocupante que é a rêlativa ao lixo, 
terão agora uma compensação financeira por esses investimentos. Os 
valores estão aqui, à disposição dos Srs. Deputados, e as cidades que 
quiserem investir na questão da disposição final do lixo ou na questão de 
estação de tratamento de esgoto vão receber os recursos do ICMS 
Ecológico, que não tem nenhuma característica política, politiqueira, 
eleitoreira. São cidades administradas por partidos diferentes que 
trabalharam certo, de acordo com a Lei Minas por Minas, de acordo com a 
Lei Robin Hood, e terão suas compensações financeiras já aprovadas. 
Gostaria de chamar a atenção daqueles que pensam que construir uma 
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usina de compostagem, um aterro sanitário, é coisa cara. Digo que não o é. 
O valor de investimento para a construção de uma usina de compostagem 
de uma cidade pequena é mínimo. Tanto é que Coimbra vai receber de 
compensação financeira, no primeiro trimestre de 1998, R$18.000,00, que, 
embora pareça pouco, representa aproximadamente o montante que aquela 
cidade investiu na construção da sua usina de compostagem. Coimbra 
receberá compensação financeira do total que investiu. A cidade receberá 
R$6.000,00 a mais por mês, uma cidade de pequenino porte como é a nossa 
Coimbra, na Zona da Mata Mineira. 

Chamo a atenção dos Deputados para a questão da estação de tratamento 
de esgoto, que ainda não foi considerada. Hoje, a COPASA-MG tem 
tecnologia avançada e, ao mesmo tempo, rudimentar. Avançada porque é 
uma tecnologia que provou que dá certo, e rudimentar porque ela é simples 
na sua execução, na sua feitura, na sua concepção. O Deputado deve levar 
essa infonnação ao seu Prefeito, à sua cidade. Basta investir na questão do 
lixo urbano, do esgoto, que o Estado recompensa pela Lei Minas por Minas, 
pela Lei Robin Hood ou pelo quesito de ICMS Ecológico ou de "royalty" 
verde. 

Queria dizer da minha satisfação em hoje ocupar esta tribuna para fazer 
essa comunicação aos Srs. e Sras. Deputados, nós que tanto lutamos por 
esssa questão que, no princípio, foi incompreendida por alguns, mas que 
hoje se toma uma realidade financeira no Estado de Minas Gerais. São 
R$1.750.000,00, que serão distribuídos, entregues aos cofres municipais das 
cidades que acreditaram na questão do ICMS Ecológico, que acreditaram na 
questão de investimento em saneamento básico. Fazemos isso com a maior 
alegria, com a maior satisfação. Voltamos a dizer que a questão do ICMS 
Ecológico foi idéia deste Deputado, mas compartilhada com todos os 
Deputados e Deputadas desta Casa que ajudaram na votação e na 
aprovação da questão. Pediria aos Srs. Deputados para continuarem 
refletindo sobre essa questão tão importante para que possamos continuar 
essa discussão e votar leis ainda mais necessárias, mais modernas e mais 
justas para os municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. -

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira. 
O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, 

senhoras e senhores, entre as inúmeras e importantes tarefas desta Casa 
está, sem dúvida alguma, o acompanhamento de conflitos que 
eventualmente surgem entre setores de nossa sociedade. Como poder 
fiscalizador, não podemos jamais virar as costas para fatos que, por sua 
magnitude e abrangência, venham a influenciar o dia-a-dia de cidadãos ou 
de setores produtivos, com efetiva influência social e econômica sobre 
qualquer parcela - por menor que seja -de nossa população. 
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Sendo assim, Sr. Presidente e nobres colegas, venho a esta tribuna em 

atendimento a solicitação da Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Bebidas, que recorreu ao nosso gabinete buscando ajuda para que esta Casa 
tome conhecimento, oficialmente, de uma realidade que é perversa não só 
para aqueles que um dia mantiveram contrato com a Brahma ou a Skol mas 
também para muitos que ainda hoje fazem dessa atividade o sustento de 
centenas de famílias em Minas Gerais. 

Pelo que expôs o Presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Bebidas, Sr. Newton Sales Borges, a Companhia e Cervejaria Brahma e 
Cervejas Reunidas Skoi-Caracu estaria adotando uma prática de massacrar 
os revendedores, por meio de uma série de imposições que resultariam no 
aumento de custos, na conseqüente redução de lucros e, finalmente, na 
descapitalização de parte expressiva dos distribuidores. Ainda como 
resultado do que seria uma estratégia para rompimento dos contratos de 
distribuição, a cervejaria estaria levando à falência vários desses 
revendedores, que acabam em situação desesperadora após anos e anos 
trabalhando pelo sucesso das marcas de bebidas. 

Para sustentar sua denúncia, que já virou caso judicial contra a Brahma e a 
Skol em diversos Estados brasileiros, a Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Bebidas nos enviou uma série de documentos, entre eles 
uma minuciosa avaliação feita pela empresa Hélio Barbosa e Associados 
acerca de todos os procedimentos da companhia de cerveja na relação 
comercial com seus distribuidores. Seriam várias as investidas da cervejaria 
visando, no final das contas, romper contratos de forma unilateral, o que só 
interessaria à Brahma ou à Skol, que sequer admitem qualquer tipo de 
negociação ou argumentação dos distribuidores, alguns com contratos 
firmados há vários e vários anos. São várias as estratégias utilizadas, 
segundo denuncia a Associação dos Distribuidores, e uma delas é a que a 
Brahma obriga seus revendedores a ampliar sua área de atuação, atendendo 
maior número de cidades, com natural aumento de despesas e conseqüente 
redução do lucro. 

Outra medida da Brahma-Skol que, segundo a Associação:teria também 
colaborado para massacrar ainda mais a categoria é a que fez aumentar o 
reembolso para propaganda da marca, também custeada pelos 
revendedores. 

Anteriormente, eles repassavam à Companhia, para bancar a publicidade, 
1 o/o sobre o preço de custo do produto na fábrica. Mas agora repassam 2% 
sobre o preço de venda no mercado, o que representa um aumento de mais 
de 200% no repasse dos revendedores à Companhia. 

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, a questão é complexa e se 
toma ainda mais grave quando avistamos aquela que seria a verdadeira 
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intenção da Companhia e Cervejaria Brahma. Ela estaria pretendendo que 
seus pequenos revendedores desaparecessem do mercado. Gostaria de 
trabalhar apenas com os megadistribuidores. Por isso, estariam valendo 
todas as formas de pressão para que os revendedores, ao desistir do 
negócio, assinem documento declarando nada terem a receber da Brahma 
ou da Skol. Na prática, após anos de dedicação, eles estariam 
desaparecendo do mercado depois de bancar todo o investimento, sem 
direito de recuperar sequer a placa do estabelecimento, segundo ilustra a 
Associação dos Distribuidores. 

Sr. Presidente, nobres colegas de Plenário, a Associação fala em crime de 
apropriação indébita e tem avaliação jurídica de que o resultado dos 
procedimentos da cervejaria estaria ferindo a Lei Antitruste, que veda a 
concentração de riquezas. Para ilustrar essa avaliação, é preciso analisar o 
seguinte: no inicio deste ano a Brahma e a Skol passaram a oferecer um 
desconto de 25% na venda de seus produtos. E, só neste primeiro semestre 
de 97, o lucro cresceu tanto que atingiu patamar quase igual ao de todo o 
ano de 96. E de onde veio esse dinheiro? Segundo a Associação dos 
Distribuidores, o dinheiro teria saído das costas dos revendedores, que 
bancam tudo para a empresa, até a publicidade, e depois são pressionados 
financeiramente pela própria cervejaria até abandonarem o mercado. 

Além disso, ao que parece, os campos econômico e social do Estado estão 
sendo afetados, porque, em 1993, eram 158 distribuidores no território 
mineiro. Hoje, em Minas Gerais, esse número caiu para 44, o que facilita a 
suspeita de que essa ciranda contribuiu para aumentar o desemprego em 
Minas Gerais. 

Entendo, portanto, que cabe a esta Casa conferir a relação da Brahma com 
seus distribuidores. Tudo que aqui relatei foi baseado em informações, 
opiniões e documentações apresentadas pela Associação dos Distribuidores 
Brahma e Skol. Não devemos, nem eu nem nenhum Deputado desta 
Assembléia, fazer qualquer julgamento precipitado. Devemos, sim, averiguar 
tudo, e, para isso, apresentei um requerimento à Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais convocando um representante da direção da 
Brahma para comparecer a esta Casa e, como convidado, participar de um 
debate juntamente com um representante da Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Bebidas. O debate é o melhor caminho agora. Tenho 
certeza de que, com o apoio e a participação efetiva de todos os colegas de 
Plenário, a Assembléia de Minas irá, mais uma vez, oferecer o seu espaço e 
a sua força política para que ambas as partes, democraticamente, se 
posicionem e se esclareçam diante desses fatos, que, sem dúvida alguma, 
têm grande interesse público. 

Conforme disse anteriormente, tudo o que aqui relatei faz parte de uma 
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documentação enviada ao meu gabinete pela empresa Hélio Barbosa e 
Associados e pelo Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de 
Bebidas, que aqui fazem parte dessa denúncia apresentada à Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais. Mas, como é de praxe nesta Casa, nada 
melhor do que trazermos para um debate os seus legítimos representantes, 
não só o Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Bebidas 
como também os representantes da Distribuidora Brahma-Skol. Faço 
questão de ler o requerimento-ofício que a mim foi enviado, datado de 
23/9/97. (-Lê:) 

"Sr. Deputado, estamos encaminhando a V. Exa., em anexo, 
levantamentos e estudos que confirmam a estratégia utilizada pela 
Companhia de Cervejaria Brahma e Cervejas Reunidas Skoi-Caracu para 
aumentar ilegalmente seus lucros através do massacre econômico de seus 
distribuidores. Solicitamos a V. Exa., por gentileza, que, ao tomar 
conhecimento dos fatos ora denunciados, encaminhe junto à Assembléia 
Legislativa providências que possam salvaguardar o direito dos distribuidores 
exclusivos de bebidas de permanecerem atuando livremente no mercado. 
Assinado, Milton Salles Borges. Presidente da Associação Brasileira de 
Distribuidores de Bebidas. Rua Bom Jesus da Penha, 250, Bairro Santa 
Terezinha, Belo Horizonte". 

A nós também foi esclarecido que a Brahma tem um programa de 
qualidade pelo qual exige de seus revendedores cada dia mais, forçando 
uma condição que, amanhã, fará com que eles estejam alijados do processo 
de qualidade de revendedores. Na verdade, o Projeto Fênix faz com que a 
Brahma e a Skol tenham poucos revendedores no nosso Estado. Isso tudo 
que aqui relatei está devidamente comprovado, e teremos a oportunidade de 
fazer um debate nesta Casa na Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras . 

Deputadas, hoje a nossa Casa promoveu, por meio da _Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, uma reunião para discutir o 
processo de reconhecimento de Diamantina como patrimônio cultural da 
humanidade. Estiveram presentes o Secretário da Cultura, Sr. Amilcar 
Martins; o Prefeito de Diamantina, Sr. João Antunes de Oliveira, e o 
Delegado de Diamantina junto à UNESCO e Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas, o companheiro Américo Antunes . 

É importante dizer que o futuro de Diamantina está associado à 
potencialização de sua vocação turística. Ante a exaustão e as dificuldades 
cada vez maiores para a exploração das suas reservas minerais, o turismo 
constitui alternativa econômica viável para a cidade e sua população, 
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contribuindo, para isso, a riqueza de seu patrimônio histórico e a 
surpreendente beleza do ambiente natural. 

A indústria do turismo constitui o principal percentual do PIS de vários 
países ricos, como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra e outros. O 
movimento de turistas na Europa atinge a impressionante cifra anual de 318 
milhões de pessoas. 

No mundo, o turismo movimenta a fantástica soma de 
US$3.400.000.000.000,00, mais do que a indústria de armas, a exploração 
de petróleo ou a produção de automóveis. 

O Brasil só participa de 0,05% do movimento internacional de turismo. Não 
é pouco dinheiro: R$1.700.000.000,00. Para multiplicar este potencial, o 
Governo Federal anunciou recentemente que a prioridade das linhas de 
crédito do BNDES - cerca de R$1.000.000.000,00 - será para o 
financiamento do turismo. Outra iniciativa importante é a multiplicação por 8 
do orçamento para a divulgação do País no exterior, passando para 
U$24.000.000,00. 

Apesar do seu rico potencial turístico, Diamantina tem sua economia 
dependente da extração cada vez mais difícil do diamante e do ouro. Isso 
traz, obviamente, problemas para a população, pois essa é uma atividade 
em franca decadência. A a~emativa é incentivar a vocação já explicitada da 
região e investir no desenvolvimento do turismo, transformando essa 
atividade numa verdadeira e lucrativa indústria. 

A implantação de um plano de desenvolvimento do turismo depende de 
recursos, que Diamantina não é capaz de gerar. A única a~emativa é buscar 
financiamentos de agências governamentais, internacionais e privadas. 

Para sensibilizar os agentes financiadores, Diamantina precisa de uma 
causa nobre: a outorga do título de Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade, dentro dos padrões internacionais estabelecidos pela 
UNESCO. 

Diamantina, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem muito a mostrar ao 
mundo: a beleza de suas construções coloniais, erguidas durante o auge do 
ciclo do diamante; uma natureza exuberante; festas religiosãs de tradição 
centenária, um riquíssimo folclore; a melhor seresta do Brasil e o carnaval 
mais animado de Minas Gerais. 

A cidade, que nasceu como o Arraial do Tijuco, no início do século XVII, 
tem orgulho de sua cultura, formada pelo encontro do colonizador português, 
que trouxe a influência ibérica marcada por traços de todos os povos que 
passaram pela península: gregos, fenícios, romanos, visigodos, árabes e 
normandos, com os escravos, inclusive negros muçulmanos provenientes do 
Golfo de Benin. Além desses, vieram negociantes e aventureiros de todo o 
mundo em busca dos diamantes, deixando uma herança singular, que se vê 
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na culinária típica, com pratos milenares criados pelos nativos da região, 
numa arquitetura única, na seresta e nas festas populares. 

Temos, Srs. Deputados, de saudar esse debate promovido pela Comissão 
de Educação e, tenho certeza, esta Assembléia, mais do que nunca, se alia 
à causa que hoje não é só de Diamantina mas de todos os mineiros: que 
Diamantina seja declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. 

Outra questão, Srs. Deputados, é uma denúncia recebida há pouco, antes 
de virmos a esta tribuna, da equipe da Pastoral Carcerária, que, no último 
domingo, esteve visitando o DI - Departamento de Investigações. 

Pasmem, senhores, pois terminamos há pouco uma CPI que constatou a 
crise, a falência do sistema carcerário, a ineficiência e a incompetência de 
autoridades que deveriam zelar pelo sistema prisional em Minas Gerais. Até 
agora não houve resposta do Governador. É bom que se diga que do 
Ministério Público, do Tribunal de Contas e desta Assembléia, que 
apresentou os projetos de lei, as respostas vieram imediatamente, mas, do 
Governo, até agora, não. 

Estamos diante de um quadro que se apresenta cada vez mais caótico. 
Recentemente, houve a situação da Furtos e Roubos, que é uma panela de 
pressão prestes a explodir. Tivemos informação de que o Ministério Público 
está pedindo a interdição daquela delegacia, porque é impossível que ali 
seja carceragem. Recebemos, hoje, denúncia de assassinatos e de compras 
de fugas na Penitenciária José Maria Alkimin, discutida na Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais, e a encaminhamos ao Secretário da 
Justiça, Sr. Tarcísio Henriques, para que se tomem providências e se instale 
comissão competente para cuidar do assunto. Esperamos que o Secretário 
não se omita, como fez em outras denúncias da CPI. Ao invés de tomar 
providências, preferiu processar este Deputado, como se isso nos 
amedrontasse ou nos fizesse recuar. 

A denúncia que recebemos do DI hoje é que sete presos do Manicômio 
Judicial de Barbacena foram trazidos para Belo Horizonte há um mês, para 
fazer exames criminológicos, exigidos em função do próprio cumprimento de 
suas penas. Pasmem, senhores: esses presos não voltaram para Barbacena. 
A informação dada aos seus familiares e à Pastoral Carcerária é que não há 
verba para combustível e, assim, não se pode devolver os presos ao 
Manicômio, onde deveriam estar, pois todos tomam remédios controlados, e 
no DI isso não está acontecendo. 

Está ocorrendo situação verdadeiramente violenta contra aqueles presos, 
segundo informações que tivemos, muitos chorando, em crise, porque não 
foram levados para onde deveriam estar, o hospital para seu tratamento, 
porque não há verba para o combustível das viaturas. E isso é estranho 
porque, ontem, o Governador entregou, juntamente com o Secretário, diga-
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se, bem, de Justiça- como alguns países que não têm mar mas têm Ministro 
da Marinha, Minas Gerais tem Secretário da Justiça -, 20 ambulâncias. 
Como será colocado combustível nessas ambulâncias e em outras viaturas 
que também foram entregues? 

Então, queremos denunciar esse verdadeiro absurdo a que ainda 
assistimos depois de uma CPI do sistema carcerário. 

O Deputado João Leite (Em aparte)*- Acompanho o pronunciamento de V. 
Exa. com muita atenção. Preocupou-me especialmente essa revelação que 
o senhor trouxe a esta Casa, que fortalece o pensamento que temos hoje: o 
da banalização da vida humana. 

Tivemos oportunidade de ir a Barbacena e conhecer a situação dos 
internos do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Vimos como esses homens 
são tratados, o que nos causou indignação. Deputado Durval Ângelo, a 
palavra é essa: indignação em vista de a vida humana ser tratada dessa 
maneira. 

Aproveito a oportunidade para pedir ao Presidente Romeu Queiroz e aos 
outros Deputados e Deputadas desta Casa o apoio à proposta da CPI do 
Sistema Carcerário, que a Secretaria da Justiça se tome Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos, com um departamento próprio para tratar dessa 
questão fundamental. 

Precisamos todos reaprender e recuperar o valor de algo que é 
fundamental e está esquecido: a vida. Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 

* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte do nobre colega. 
Fazemos apelo ao Secretário Tarcísio Henriques: que leve os presos de 

volta para o Hospital Psiquiátrico, que é gerido pela Secretaria da Justiça, e 
que, ao invés de gastar verbas comprando 20 viaturas, que compre 10, 
deixando a verba das outras 1 O a fim de pagar o combustível para a 
transferência dos presos. Realmente, o Deputado João Leite tem razão. O 
que pudemos constatar diante disso é que a vida humana tem muito pouco 
valor. Há um discurso eivado de idéias cristãs e uma prática violenta, que 
banaliza a vida humana, pois trata preso como se não fosse gente. Esses, 
que têm graves problemas psiquiátricos, sofrem ainda mais. Foram 
internados nesse Hospital de Barbacena e deveriam merecer tratamento 
diferenciado por parte desse Governo, que não tem uma política prisional 
para o Estado de Minas Gerais, nem uma política de segurança, nem de 
defesa social. É um Governo que até hoje não disse a que veio. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Município e 

a Região Metropolitana de Belo Horizonte vivem na expectativa da proposta 
da semi-extinta BHTrans de um possível rodízio de veículos para melhorar o 
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sistema de trânsito. Entretanto, a proposta vem sendo feita sem uma ampla 
discussão com os setores da sociedade, sein obras que adaptem Belo 
Horizonte ao seu crescimento. É, portanto, mais uma das propostas furadas 
da BHTrans para a cidade. 

Passando recentemente pela Av. Catalão, prestamos atenção na 
construção do Carrefour Pampulha, exatamente na esquina da Av. Catalão 
com Rua Conceição do Mato Dentro, no Bairro Ouro Preto. Curiosamente, 
pessoa de nossas relações, amiga de muitos anos, que foi por muito tempo 
Assessora de Imprensa da Secretaria dos Transportes de Minas Gerais, 
preside hoje a ADUCON, Associação de Defesa dos Usuários, Consumidores 
e Contribuintes de Minas Gerais. Prestei atenção naquele empreendimento 
que vem sendo desenvolvido na região da Pampulha pouco antes de tomar 
conhecimento dele através da ADUCON. Curiosamente, o alvará para 
aquela obra foi liberado em 15 dias, da entrada do pedido até a liberação 
para a construção. 

Srs. Deputados, para liberar a construção e a implantação do Distrito 
Industrial de Venda Nova, a Prefeitura de Belo Horizonte levou, exatamente, 
1 O anos. Foram 1 O anos para liberar a construção de um distrito industrial 
em Venda Nova. O Carrefour, com 15 dias, obteve licença e alvará para sua 
construção, sem licença ambiental e sem nenhum aparato legal de que 
tenhamos conhecimento até agora. 

É importante citar que a ação impetrada pela ADUCON contra o Carrefour 
na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Minas Gerais não visa a 
paralisar o empreendimento ou impedir que o Carrefour seja construído na 
Pampulha, mas pretende que ele obedeça às regras básicas de todo grande 
empreendimento que vai gerar impacto ambiental, principalmente naquela 
região, já tão congestionada e sacrificada devido á falta de planejamento, 
trabalho ou execução por parte da BHTrans e da Prefeitura de Belo 
Horizonte. A nossa Prefeitura não preparou Belo Horizonte com um sistema 
de carga e descarga, de movimentação dos ônibus nas principais vias, para 
melhorar o tráfego da cidade, para que possamos, ao menos, _tentar estudar 
a possibilidade de se fazer racionamento. Aqui apresento um agravante com 
relação ao sistema de rodízio em Belo Horizonte: Sabará, além da saída que 
tem por Caeté, tem apenas mais uma saída: Belo Horizonte. Como vamos 
sujeitar o cidadão que mora em Sabará e trabalha em Betim ao rodízio de 
Belo Horizonte? Ele tem que passar, evidentemente, por aqui. Quer dizer 
que vamos sacrificar toda uma região metropolitana em função de uma 
política tresloucada do Sr. Carlão e do "Dr. BH"? 

Gostaria que a população de Belo Horizonte fosse alertada para essa 
situação. A zona sul tem, talvez, o pior transporte coletivo da cidade. As ruas 
não permitem sequer o acesso na transposição da Avenida do Contorno. As 
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decisões da tecnocracia respingam na classe política, e, portanto, não vamos 
aceitar que a população de Belo Horizonte seja prejudicada pela burrice de 
ninguém. Vamos dizer não ao rodízio e à incompetência. 

Estou apresentando hoje, Sr. Presidente, um requerimento do Sr. Prefeito 
de Belo Horizonte, o "Dr. BH", solicitando que transforme a campanha 
publicitária BH 1 00 anos, patrocinada pelo SETRANSP, em educação do 
trânsito, pois a cidade precisa que seus motoristas aprendam, pelo menos, a 
andar corretamente. Qualquer leigo que não tenha sequer carteira de 
habilitação vê que Belo Horizonte tem o pior tráfego do Brasil. Isso se deve à 
incompetência das autoridades - 50% - e dos motoristas - 50%. As pesquisas 
indicam que os acidentes de trânsito e mesmo os engarrafamentos ocorrem 
diante da ausência de uma campanha de esclarecimento para o usuário. E a 
panceria estabelecida entre SETRANSP, Prefeitura de Belo Horizonte e 
BHTrans para uma campanha publicitária do centenário de Belo Horizonte 
deveria utilizar melhor esses recursos. A festa tão esperada do centenário da 
cidade será muito triste para a população. O pior Prefeito dos 100 anos de 
Belo Horizonte tomou posse no dia 1• de janeiro de 1997. Quero crer que 
algo possa acontecer para que o povo de BH, tão sofrido, possa não amargar 
mais este sofrimento: o rodízio. Tomaram essa atitude em São Paulo, e o 
mineiro vai querer agir assim também, para poder mostrar que participa de 
alguma idéia do Primeiro Mundo. Belo Horizonte não está preparada para 
isso e não tem a mínima condição de oferecer transporte digno para o seu 
cidadão; nem para o que tem carro, muito menos para o que não tem. Muito 
obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 

2• PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscri1os, a Presidência 

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

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 45/97, do 
Deputado Durval Ângelo e outros, que altera a Seção 111 do Capítulo li da 
Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da mesma Carta. Pelo PSDB: efetivos -
Deputados Baldonedo Napoleão, José Maria Barros, Roberto Amaral e Mauri 
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Torres; suplentes- Deputados Arnaldo Penna, Kemil Kumaira, Aílton Vilela e 
João Leite; pelo PFL: efetivos - Deputados Selíastião Navarro Vieira e 
Rêmolo Aloise; suplentes- Deputados Geraldo Santanna e Paulo Piau; pelo 
PPB: efetivos - Deputados Sebastião Helvécio e Luiz Fernando Faria; 
suplentes - Deputados Antônio Genaro e Glycon Terra Pinto; pelo PMDB: 
efetivos - Deputados Anderson Adauto e José Henrique; suplentes -
Deputados Geraldo da Costa Pereira e Antônio Júlio; pelo PT: efetivos -
Deputados Marcos Helênio e Adelmo Carneiro Leão; suplentes - Deputados 
Gilmar Machado e Maria José Haueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado lvair 
Nogueira; suplente: Deputado Álvaro Antônio; pelo PSD: efetivo - Deputado 
lrani Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa; pelo PTB: efetivo -
Deputado Olinto Godinho; suplente: Deputado Ambrósio Pinto. 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 pelos Deputados Gil Pereira - falecimento da 
Sra. Geralda Caldeira Pires, em Bocaiúva; Marco Régis - falecimento do Sr. 
Geraldo do Carmo Braga, em Esmeraldas; Maria Olívia (2) - falecimento do 
Sr. Carmélio Albanez Freire, em Lagoa da Prata, e do Pe. José Meirelles 
Barros, em ltamonte; Paulo Schettino - falecimento da Sra. Gessy Maria de 
Pinho, em Sabinópolis (Ciente. Oficie-se.); Ermano Batista - seu 
desligamento do PL e sua filiação ao PSDB. Ciente; Carlos Pimenta - seu 
desligamento do PL e sua filiação ao PSDB. Ciente; Kemil Kumaira - seu 
afastamento, a partir desta data, como membro efetivo, da Comissão de 
Meio Ambiente; Hely Tarqüínio - seu afastamento, a partir desta data, como 
membro suplente, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; 
Arnaldo Penna (3)- indicação do Deputado Carlos Pimenta para Vice-Líder 
do PSDB, em substituição ao Deputado Arnaldo Canarinho (Ciente. Cópia às 
Lideranças. À Área de Apoio às Comissões.); indicação do Deputado 
Baldonedo Napoleão para a vaga de efetivo da Comissão de Meio Ambiente 
em substituição ao Deputado Kemil Kumaira; e indicação do Deputado 
Baldonedo Napoleão para a vaga de suplente da Comissão- de Assuntos 
Municipais em substituição ao Deputado Hely Tarqüínio (Ciente. Cópia às 
Lideranças. Designo. À Área de Apoio às Comissões.) . 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e 

outros, em que solicitam seja realizada uma reunião especial para 
comemorar o Dia do Médico, que transcorre no dia 18 de outubro. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art . 
244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
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O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.272/97, do Depu1ado Ronaldo 
Vasconcellos, que determina a obrigatoriedade da adição de um percentual 
de 22% de álcool anidro à gasolina. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Depu1ados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

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

requerimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar, no 
Prazo de 120 Dias, a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, 
no Período dos Últimos Dez Anos, das Parcelas Referentes à Contribuição 
dos Servidores e da Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado, em 
Cumprimento aos Arts. 29 e 30 da Lei n• 9.380, de 18 de Dezembro de 1996, 
e, Ainda, Apurar os Motivos Que Levaram a Irregularidades no 
Gerenciamento do lnstitu1o, em que solicita, nos termos regimentais, seja 
prorrogado o prazo da Comissão por mais 60 dias, para a continuação dos 
trabalhos (Cumpra-se.); da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
(3), solicitando seja convocado o Secretário da Segurança Pública, o 
Procurador-Geral da Justiça e o Coordenador de Informações da 
Coordenadoria-Geral de Segurança da Polícia Civil, para participarem da 
audiência pública na mencionada Comissão, a se realizar no dia 15/1 0/97, às 
9h30min, a fim de prestarem esclarecimentos sobre os documentos dos 
arquivos do extinto DOPS retidos na Secretaria da Segurança Pública; e os 
Requerimentos n•s 2.255/97, da Comissão de Saúde e Ação Social, em que 
solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde pedido de 
informações relacionadas ao Programa de Saúde da Família; 2.260/97, da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que solicita seja 
encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Secretário da 
Segurança Pública pedido de informações sobre a ocorrência de prisão ilegal 
e de espancamento que teria sofrido a pessoa que menciona, no Município 
de Raul Soares; e 2.271/97, do Depu1ado José Bonifácio, em que solicita 
seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre o 
motivo pelo qual deixou de se descontar em folha de pagamento a 
contribuição em favor da Associação Sindical dos Trabalhadores dos 
Hospitais do Estado de Minas Gerais (Oficie-se.). 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, em virtude da inexistência de 

número regimental, solicito a suspensão, de plano, da reunião. 
ENCERRAMENtO 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 12, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO CENTRO-OESTE, REALIZADA 
EM CAMPO BELO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 1997 

1• Parte 
Às nove horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e sete, 

na sede do Country Clube de Campo Belo, realiza-se a Audiência Pública do 
Centro-Oeste de Minas, com a finalidade de se ouvirem o poder público e a 
sociedade civil organizada da região. o coordenador, Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. declara aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa 
os Srs. Geovani José de Souza, Prefeito Municipal de Campo Belo; Dirceu 
Alves de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Campo Belo; Antônio 
Godinho, Juiz de Direito da Comarca de Campo Belo, representando o Poder 
Judiciário; Maria Luiza Campos Machado Leal, representando o Poder 
Executivo; e Gileno Novaes, representando o Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado; e os Deputados Marcelo Gonçalves, Maria Olívia, Antônio 
Júlio, Ronaldo Vasconcellos e lvair Nogueira. Após prestar esclarecimentos a 
respeito da dinâmica dos trabalhos desta audiência, o coordenador concede 
a palavra aos representantes dos Poderes Executivo e Judiciário e do 
Tribunal de Contas para que façam suas exposições. Encerrada a fase de 
exposições, o coordenador passa a palavra aos inscritos para que façam a 
defesa de suas propostas apresentadas nas audiências públicas municipais. 
Fazem uso da palavra os seguintes representantes: Maria Marlene Rodrigues 
de Souza, de Arcos; Paulo !rene de Faria, Prefeito Municipal de Bambuí; 
Atanásio José de Carvalho, de Bom Sucesso; Geraldo Cardoso Lamounier, 
Prefeito Municipal de Camacho; Janice Vilela Penaforte Torres, de Campo 
Belo; Messias Dias Barbosa Neto, de Carmo do Cajuru; Helena do Carmo 
Costa de Vilela, de Carmópolis de Minas; Osvaldo Fonseca, de Conceição 
do Pará; Sônia Cardoso Leão Tavares, de Córrego Danta; Mozart Victor de 
Carvalho, de Cristais; Antônio de Souza Sobrinho, de Bom Despacho; 
Domingos Sávio, Prefeito Municipal de Divinópolis; Joaquim Cruz, Prefeito 
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Municipal de Dores do lndaiá; Vrtório da Silva Gomes, de Estrela do lndaiá; 
Derci Alves Ribeiro Filho, de Florestal; José Moser Arantes, de Formiga; 
Antônio Francisco Borges, de lgaratinga; Afonso Henrique da Silva Lima, de 
ltaúna; Maria Aldelene de Castro, de Lagoa da Prata; Padre Hemani 
Ferreira, de Leandro Ferreira; Agostinho Carlos de Oliveira, Prefeito 
Municipal de Luz; Sebastião Tomaz Madruga, de Medeiros; Júlio Anunciação 
Lacerda, Prefeito Municipal de Moema; Vereador Nélson Pires, de Oliveira; 
Eli Pinto de Faria, Prefeito Municipal de Pará de Minas; Myriam Araújo 
Tibúrcio, de Perdões; Péricles Gonzaga de Souza, de Santana do Jacaré; 
José Glicério Borges, de Santo Antônio do Monte; Vereador Antônio Carlos 
Lima, de São Gonçalo do Pará; Tancredo Vargas dos Santos, de São 
Sebastião do Oeste; Geovani Paiva Ribeiro, de Tapirai; Edson Correa de 
Freitas, José Luiz Baía Henrique, Júlio Anunciação Lacerda e Osmando 
Pereira da Silva, representantes da AMASF, da AMALG, da AMVI e da 
AMECO, respectivamente, e os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Marcelo 
Gonçalves, lvair Nogueira, Maria Olívia e Antônio Júlio. Não havendo mais 
oradores inscritos, o coordenador encerra a 1 • Parte da audiência pública e 
convida os participantes para a 2• Parte dos trabalhos, a se realizar logo 
mais, às 14 horas, destinada à eleição dos membros da Comissão Regional 
de Representação, à negociação dos blocos de propostas a serem 
priorizadas e à votação final das propostas priorizadas para a Região Centro-
Oeste. 

2" Parte 
Às 14h15min do dia 30/6/97, no Country Clube de Campo Belo, o 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado 
Romeu Queiroz, deciara aberta a 2• Parte da audiência e convida a tomar 
assento à mesa o Deputado Alencar da Silveira Júnior, coordenador dos 
trabalhos; os Srs. Geovani José de Souza, Prefeito Municipal de Campo 
Belo e o Vereador Dirceu Alves de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal 
de Campo Belo. A Presidência registra a presença dos Deputados Francisco 
Ramalho, Marcelo Gonçalves, Maria Olívia, Alberto Pinto Coelho, Antônio 
Júlio, Geraldo da Costa Pereira, lvair Nogueira, José Militão e Ronaldo 
Vasconcellos. Após prestar esclarecimentos acerca da dinâmica dos 
trabalhos nesta parte da audiência, a Presidência solicita ao Sr. Geovani 
José de Souza, Prefeito Municipal de Campo Belo, que proceda ao sorteio 
da ambulância cedida pelo CID5-Centro Integrado de Desenvolvimento 
Social. Sorteado o Município de Carmo do Cajuru, o Presidente convida o 
Prefeito Municipal para receber as chaves do veículo. Ato contínuo, a 
Presidência assina convênios com a Prefeitura e Câmara Municipal de 
Campo Belo para instalação do sistema Assembléia On Line e concede a 
palavra ao Deputado José Militão para que explique o funcionamento desse 
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sistema à platéia. O Presidente, Deputado Romeu Queiroz, passa a direção 
dos trabalhos ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, coordenador desta 
audiência. Este suspende a reunião por alguns minutos para que o 
Presidente da Assembléia, Deputados e outras autoridades possam se retirar 
do recinto. Reabertos os trabalhos, o coordenador comunica que foram 
eleitos os Srs. César Augusto de Matos, de Córrego Danta; Derci Alves 
Ribeiro Filho, de Florestal; Edson Correa de Freitas, de Leandro Ferreira; 
Hamílton José de Araújo, de Onça do Pitangui, e Júlio Anunciação Lacerda, 
de Moema, para a Comissão Regional de Representação. A Mesa registra o 
recebimento de moção de apoio e solicitação de destinação de mais verbas 
para a UEMG, assinada pela quase totalidade dos participantes desta 
audiência, para ser entregue ao Governador do Estado. Encerrada a fase de 
negociações das propostas, chegam à mesa três blocos de propostas. Após 
a defesa dos blocos de propostas, o coordenador submete-os a votação, 
sendo aprovado, com 126 votos, o Bloco de Propostas n• 2, que propõe o 
rateio, em partes iguais, entre os municípios presentes, do valor total de 
R$3.000.000,00, destinados à Região Centro-Oeste, cabendo a cada um dos 
54 municípios participantes a quantia de R$55.555,55. Registram-se 4 votos 
contrários e 22 abstenções. O coordenador solicita aos representantes dos 
municípios presentes que formalizem, junto à Assessoria da SEPLAN, a 
destinação dos recursos. Prosseguindo, o Prefeito Municipal de Luz, Sr. 
Agostinho Carlos de Oliveira, solicita ao coordenador que encaminhe moção 
de repúdio, apoiado por toda Região Centro-Oeste, à prorrogação do Fundo 
de Estabilização Fiscal - FEF -, proposta pelo Governo Federal. Após 
conceder a palavra ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara 
Municipal de Campo Belo, o coordenador agradece a acolhida, tece 
comentários a respeito do êxito alcançado pelo evento e declara encerrada 
esta audiência pública regional da 13• Legislatura da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Campo Belo, 30 de junho de 1997 . 
Romeu Queiroz, Presidente - Alencar da Silveira Júnior, coordenador -

Maria Olivia - Antônio Júlio - Ronaldo Vasconcellos - Marcelo Gonçalves -
lvair Nogueira- José Militão- Geraldo da Costa Pereira . 
ATA DA 20• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas do dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa 

e sete, comparecem no local denominado Cachoeira do Emboque, no 
Município de Raul Soares, os Deputados João Leite, Durval Ângelo, lvair 
Nogueira e Ivo José, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da ata da reunião 
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Paulo Viana, 
Geraldo Pinto Moreira e Geraldo Clemente Abreu, representantes dos 
atingidos pelas Barragens de Pedras Altas, Casa Nova e Cachoeira do 
Emboque, respectivamente; as Sras. Amélia Valeiro de Souza e Marinês 
Alchieri, advogada dos atingidos; o Sr. José Roberto, Representante da 
Associação dos Pescadores e Amigos do Rio lpiranga - ASPARPI -; os Pes. 
Gilson José e Luiz da Paixão, das Paróquias de Ponte Nova e Raul Soares, 
respectivamente; e os Srs. Eugênio Kneip Ramos, advogado da Cia. Força e 
Luz Cataguases/Leopoldina, e José Clemente, representante da comunidade 
de Granada, que irão prestar esciarecimentos sobre denúncias de 
desrespeito aos direitos humanos, o suicídio do lavrador Sílvio Clemente de 
Souza e a invasão da propriedade da Sra. Amélia Valeiro de Souza. Após, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para fazer suas considerações 
iniciais. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo tece comentários sobre 
as denúncias de irregularidades que estariam sendo cometidas pela empresa 
Cia. Força e Luz cataguases/Leopoldina no processo de desapropriação da 
área a ser invadida por usina, principalmente no que diz respeito à 
assistência às famílias dos atingidos. Na seqüência dos trabalhos, o 
Deputado João Leite passa a palavra à Sra. Amélia Valeiro de Souza, que 
tinha gravado um depoimento denunciando arbitrariedades cometidas pela 
empresa. Com a palavra, ela nega que esteja sendo pressionada pela 
Companhia e afirma que está satisfeita com o acordo por ela firmado com 
esta. A Sra. Marinês Alchieri entrega ao Presidente cópia de contratos de 
permuta de imóveis firmados entre a Companhia e a Sra. Amélia Valeiro de 
Souza. A seguir, o Sr. Eugênio Kneip Ramos nega as denúncias feitas por 
moradores, afirma que há pessoas querendo tumultuar o processo e que, das 
90 famílias atingidas pela usina, apenas 3 estão presentes na reunião. Após 
as exposições dos convidados e os debates, o Deputado Durval Ângelo 
apresenta requerimento em que pede seja solicitado à Companhia o envio à 
Comissão de cópia dos contratos e acordos firmados por ela com famílias de 
agricultores de Cachoeira do Emboque. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos 
parlamentares pelo comparecimento e aos convidados, pela participação e 
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1" de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente- lvair Nogueira - Durval Ângelo. 

ATA DA 71° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
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Às dez horas e dez minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil 

novecentos e noventa 'e· sete, tomparecem ria Sala das Comissões os 
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio, 
Sebastião Helvécio e Geraldo da Costa Pereira (substituindo este ao 
Deputado Antõnio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o 
recebimento de ofício do Sr. Paulo Roberto de Oliveira, Presidente da 
Câmara Municipal de Janaúba. Comunica, ainda, o recebimento dos Projetos 
de Lei n•s 1.258 e 1.320/97 e os distribui aos Deputados Marcos Helênio e 
Ronaldo Vasconcellos, respectivamente. Passa-se à discussão e à votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, 
na forma das Subemendas n•s 1 e 2, da Emenda n• 1, apresentada em 
Plenário, ao Substitutivo n• 1 ao Projeto de Lei n• 1.137/97 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças). Durante a discussão dos pareceres pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n• 23/97 na forma do 
Substitutivo n• 1 e pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.219/97 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças), o Deputado Marcos Helênio solicita vista das 
proposições, o que lhe é concedido pelo Presidente. o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei n• 1.243/97, solicita o prazo regimental para 
emitir seu parecer, o qual lhe é concedido pelo Presidente. Passa-se à 3" 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Sebastião Helvécio faz a leitura de parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Requerimento n• 2.163/97 na forma do 
Substitutivo n• 1, que apresenta. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento na forma do Substitutivo n• 1. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997 . 
Leonídio Bouças, Presidente - lvair Nogueira - Marcos Helênio - Arnaldo 

Penna . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.237/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o projeto 
de lei em exame pretende incluir conteúdos relacionados com o tema direitos 
humanos nos currículos escolares. 

Publicada em 29/5/97, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para 
que seja examinada quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Causou grande repercussão o recente episódio envolvendo a morte de um 

índio por jovens de classe média em Brasília. O fato terrível evidenciou a 
necessidade de se difundir nas escolas um ensino capaz de incutir valores 
éticos essenciais à formação dos educandos, preparando-os para que 
tenham uma conduta pautada pela dignidade e pelo respeito à vida humana. 

Com essa preocupação, a proposição em tela propõe a inclusão obrigatória 
de termos relacionados com os direitos humanos nos currículos do ensino 
fundamental e médio, buscando suprir a deficiência educacional nesse setor. 

A medida não é inédita, havendo, atualmente, proposição semelhante 
tramitando no Congresso Nacional. Ademais, encontra amplo respaldo na 
Constituição da República e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cujos 
princípios passaremos a destacar. 

A Carta Magna, em seus dispositivos introdutórios, afirma que a República 
tem por fundamento "a dignidade da pessoa humana" (art. 1", 111) e por 
objetivo, "a construção de uma sociedade livre, justa e solidária" (art. 3", 1), 
regendo-se, nas suas relações internacionais, "pelos princípios da 
prevalência dos direitos humanos" (art. 4", 11). No capítulo destinado 
especificamente à educação, a Constituição preceitua que ela é "um direito 
de todos e dever do Estado e da família", sendo "promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação 
para o trabalho" (art. 205). 

Da mesma forma, a Lei n• 9.394, de 20/12/96, que institui as diretrizes e 
bases da educação nacional, estabelece que a educação é dever da família 
e do Estado e se inspira "nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana ... " (art. 2"). Estabelece, ainda, que os conteúdos 
curriculares da educação básica deverão difundir os "valores fundamentais 
ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática" (art. 27). 

Esses são apenas alguns dos inúmeros princípios contidos na Carta 
Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedicados à 
questão dos direitos humanos. 

Vê-se, pois, que a proposição em comento se coaduna com tais princípios, 
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buscando tomá-los efetivos e operantes neste Estado. Ademais, atende 
perfeitamente aos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases, confonme já assim 
assinalamos, cumprindo ressaltar, ainda, que; nos tenmos do art. 9", IV, c/c o 
art. 26 do citado ordenamento federal, cada sistema de ensino comporá os 
seus currículos escolares tendo em vista as características culturais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, observada uma base 
cunricular nacional comum, a ser estabelecida pela União, em colaboração 
com os demais entes federados. 

Outrossim, é prerrogativa legítima e indelegável do Poder Legislativo 
traçar diretrizes legais relativas à educação, à cultura e ao ensino, confonme 
assegura o art. 24, IX, da Carta Magna, que arrola tais matérias entre as de 
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 

Quanto à iniciativa para desencadear processo legislativo dessa natureza, 
a matéria de que trata a proposição não está, segundo o art. 66 da Carta 
mineira, reservada a qualquer dos Poderes. 

Sendo assim, inexistem vícios de ordem material ou fonmal a macular a 
proposição em pauta. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos pela juridícidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.237/97. 
Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.126/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n•1.126/97, de autoria da Deputada Elbe Brandão, que dá 

denominação ao anel rodoviário que liga as Rodovias BR-135 e BR-365, 
localizado no Município de Montes Claros, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a fonma adequada, nos tenmos-do art. 270, § 
1•. do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N°1.126/97 
Dá denominação ao anel rodoviário que liga as Rodovias BR-135 e BR-

365, localizado no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica denominado Anel Rodoviário Mário Costa Tourinho o anel 

rodoviário que liga as Rodovias BR-135 e BR-365, localizado ao sul da sede 
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do Município de Montes Claros, numa extensão de 5km (cinco quilômetros). 

Art. 2!' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO 

PROJETO DE LEI N° 1.127/97 
Comissão de Educação, Cu~ura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.127/97, do Deputado Gil Pereira, visa a dar nova 

redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei no 12.171, de 31/5/96. 
Encerrada a discussão no 1 o tu mo, a proposição recebeu em Plenário a 
Emenda n° 2, do Deputado Leonídio Bouças. 

Conforme determina o Regimento Interno, a emenda vem a esta Comissão 
para receber parecer. 

Fundamentação 
É sabido que tanto o cigarro quanto a bebida alcoólica são produtos 

nocivos à saúde das pessoas que fazem uso deles. Portanto, não se deve 
cogitar de sua aceitação no ambiente escolar, que é o espaço em que se 
formam os hábitos sociais da infância e da juventude. 

A alteração proposta ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.171, de 
1996, abre exceção à norma estabelecida na citada lei, para que, nas 
ocasiões em que o objetivo do evento seja arrecadar recursos para custear 
despesas de formatura dos alunos ou financiar projetos pedagógicos da 
escola, a venda de cigarros e bebida alcoólica seja excepcionalmente 
permitida. 

Essa concessão se justificaria pelo fato de que a comercialização desses 
produtos garantiria a obtenção de melhores resultados financeiros nas festas 
promovidas pela escola, quando a finalidade for a mencionada. 

A Emenda no 2, aqui examinada, nada acrescenta ao projeto. Pelo 
contrário, deturpa-o, chegando mesmo a contrariá-lo, na medida em que 
extrapola seu propósito, que é o de abrir exceção apenas nas situações que 
explícita. Quando se propõe a venda de bebidas e cigarros em qualquer 
festa realizada no ambiente escolar, de forma irrestrita, implicitamente se 
está liberando seu consumo entre os estudantes, desde que isso não ocorra 
durante o período das aulas, não importando quem promova o evento ou 
qual seja a finalidade do mesmo. 

Não é difícil prever que, dessa forma, toma-se difícil acompanhar e 
controlar o consumo não apenas de cigarros e bebidas no ambiente escolar 
mas também de outros produtos mais prejudiciais ainda à saúde física e 
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mental de nossa juventude. 

Estamos convencidos de que não é esse o modelo de educação que se 
pretende para a juventude do nosso Estado. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela rejeição da Emenda n• 2, apresentada 

em Plenário ao Projeto de Lei n•1.127/97. 
Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis, relator - João Batista de 

Oliveira. 
PARECER SOBRE A EMENDA N• 1 AO PROJETO DE LEI N• 1.243/97 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, . o projeto de lei em referência 
proíbe o início de descontos nos vencimentos do servidor público sem seu 
prévio conhecimento. 

Distribuída aos órgãos técnicos da Casa, a proposição recebeu parecer 
pela juridicidade, pelaconstitucionalidade e pela legalidade, na Comissão de 
Constituição e Justiça, e parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n• 
1, na Comissão de Administração Pública. 

Estando em fase de discussão no Plenário, o projeto volta a esta Comissão 
para apreciação da Emenda n• 1, de autoria do Deputado José Militão. 

Fundamentação 
A Emenda n• 1 objetiva inserir no projeto dispositivos diversos, que, em 

síntese: - autorizam a apresentação de recursos ao Secretário de Recursos 
Humanos e Administração e ao Conselho de Administração de Pessoal, com 
efeitos suspensivos, contra decisões relativas a redução ou realização de 
descontos nos vencimentos de servidor público; outorgam ao servidor 
aposentado o direito de receber o respectivo contracheque em sua 
residência; determinam que o processamento de consignações em folha de 
pagamento do servidor público seja realizado nos termos de contrato de 
prestação de serviços a ser firmado entre a entidade com;ignatária e a 
PRODEMGE. 

Parece-nos que a emenda proposta não deve merecer a acolhida desta 
Casa . 

À primeira leitura, verificamos que a emenda contém regras de interesse 
exclusivo dos servidores do Executivo, que dizem respeito a procedimentos 
a serem observados no âmbito interno daquele Poder. Nesse aspecto, a 
proposição contraria tanto o princípio da igualdade, que deve ser observado 
pela administração no trato com os servidores públicos, quanto o princípio da 
separação entre os Poderes. 

Outrossim, verificamos que a emenda cria a possibilidade de interposição 
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de recursos simultâneos e semelhantes para dois órgãos diferentes do Poder 
Executivo. Nesse ponto, a proposição cria ensejo a situações prejudiciais à 
rotina administrativa, pela ocorrência de decisões díspares, no âmbito de 
cada um daqueles órgãos, acerca do mesmo caso concreto. 

Finalmente, ao conferir ao servidor aposentado o direito de receber em sua 
residência o respectivo contracheque, a emenda contraria o art. 68 da 
Constituição mineira, que veda o aumento de despesa nos casos que 
especifica. 

Antes de encerrar, queremos abrir um parêntese para registrar que, a 
nosso ver, a redação do Substitutivo n• 1, que recebeu parecer favorável 
desta Comissão, não atende à melhor técnica jurídico-legislativa. Assim é 
que, no "caput" do art. 1•, confunde-se a hipótese de desconto decorrente de 
indenização à administração pública com a hipótese de desconto decorrente 
de pagamento indevido ao servidor. Já o art. 2", pela amplitude de seus 
termos, termina por contrariar os arts. 269 e 270 do Estatuto dos 
Funcionários do Estado de Minas Gerais, o que não era a intenção original 
do legislador e só poderia ser feito mediante projeto de lei complementar. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição da Emenda n• 1 e do 

Substitutivo n• 1 e pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.243/97 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997. 
Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

lvair Nogueira. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, SÁBADO 4 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 303" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 2 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Proje1os de Lei n•s 
1.433 a 1.436/97 - Requerimentos dos Deputados Ajalmar Silva e outros, 
Baldonedo Napoleão (2) e lrani Barbosa - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de Educação e do 
Deputado Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz 
Fernando Faria, Baldonedo Napoleão e Marcos Helênio; questão de ordem; 
prosseguimento do discurso do Deputado Marcos Helênio - 2• PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Ajalmar Silva e outros; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 718, 846, 
991 e 1.066/96 e 1.316/97; aprovação- Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n•s 1.152 e 1.260/97; aprovação-
Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Baldonedo 
Napoleão (2) e lrani Barbosa; aprovação - 2• Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Ivo José - Ailton 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 -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz- Durval Ângelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio- lbrahim Jacob- lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista 
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José 
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz 
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wilson Pires 
- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h14min, a lista de 

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2"-Secretário "ad hoc", 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• 1.433/97 

Dá a denominação de Escola Estadual João de Oliveira Barbosa à Escola 
Estadual do Jardim América, com sede no Município de Campo Belo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Passa a denominar-se Escola Estadual João de Oliveira Barbosa a 

Escola Estadual do Jardim América, com sede no Município de Campo Belo. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1997. 
Maria Olívia 
Justificação: Nada mais justo que dar a denominação de João de Oliveira 

Barbosa à citada escola estadual de Campo Belo, pois, apesar de ser natural 
de Nepomuceno, ele viveu sempre em Campo Belo, cidade que amou de 
todo coração. 

Foi professor de 1931 a 1946, tendo sido Diretor do Grupo Escolar Cônego 
Ulysses, onde criou a Associação de Mães de Família, responsável pela 
alimentação e pela merenda escolar dos alunos carentes. 

Idealizou e coordenou em Campo Belo a União Trabalhista, no período de 
1923 a 1945, entidade de defesa dos trabalhadores rurais. 

Político hábil e inteligente, ocupou o cargo de Presidente do PTB e foi 
suplente de Deputado Estadual. 

Jornalista, professor, escritor e poeta, foi membro da Academia de Letras 
de Cambuquira e Presidente de Honra da Academia Campo-Belense de 
Letras. 
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Compôs o Hino a Campo Belo em junho de 1935 e o Hino do Centenário, 

em parceria com o músieo José Augusto de Carvalho, em 1979. 
Faleceu em 15/9/88. 
Por certo esta Casa, reconhecendo a importância de um homem que 

marcou sua presença no cenário da cultura e da política mineira, se 
empenhará na aprovação deste projeto. 

- 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" 1.434/97 
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Flor de Minas, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Flor de 

Minas, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 1997. 
Leonídio Bouças 
Justificação: A Associação Esportiva Flor de Minas, com sede no Município 

de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos. 
Fundada em 1985, tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e 

da cultura física, principalmente do futebol, promovendo relevante trabalho 
em prol da comunidade. 

Assim sendo, esperamos que seja declarada de utilidade pública. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.435/97 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do 

Bairro Dom Cabral - AMABADOC -. com sede no Municeípio de Belo 
Horizonte. -

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

Amigos do Bairro Dom Cabral - AMABADOC -, 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, 29 de setembro de 1997. 
Paulo Schettino 
Justificação: A Associação em análise tem por objetivo melhorar o nível de 
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vida dos moradores e dos amigos do Bairro Dom Cabral. Desenvolve ações 
de proteção à saúde da família, da infância e da velhice; integração dos 
associados no mercado de trabalho; combate à fome e à pobreza; 
divulgação da cultura e do esporte; habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e proteção do meio ambiente. 

- 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" 1.436/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais de ltamonte- APAE, com sede no Município de ltamonte. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, de de 1997. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ltamonte 

- APAE é sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e 
educacional, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem por 
objetivos oferecer assistência social-beneficente, educação, habilitação e 
lazer ao excepcional, visando ao seu bem-estar e à sua integração social; 
desenvolver cultura especializada nessa área e treinamento de pessoal 
destinado a trabalhar no campo da educação para o excepcional e pleitear 
junto aos poderes públicos competentes medidas normativas e 
administrativas, visando aos interesses do excepcional. 

Evidencia-se, assim, o caráter de utilidade pública da entidade, 
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Em virtude das altas 
finalidades a que se propõe este projeto de lei, espera-se a sua aprovação. 

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

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Ajalmar Silva e outros, Baldonedo Napoleão (2) e lrani Barbosa 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos e Garantias Fundamentais e de Educação e do Deputado Marco 
Régis. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria. 
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O Deputado Luiz Fernando Faria- Sr. Presidente, 'srs. Deputados. (-Lê:) 
"A ampliação do merciido regional c:Om o MERCOSUL, a queda dos 

subsídios agrícolas nos países desenvolvidos, a erradicação da febre aftosa 
e a melhoria nos preços internacionais dos produtos agrícolas criam ótimas . 
perspectivas para o setor. 

O setor primário no país responde por 80% das exportações, com a 
agroindústria representando 45% do Produto Interno Bruto. 

A agropecuária liderou o crescimento setorial da economia, com um índice 
de 8,4%." 

Essas notícias, infelizmente, Srs. Deputados, não se referem à realidade 
brasileira. Dizem respeito ao que acontece no Uruguai, nosso concorrente 
direto. Lá, o segmento primário emprega diretamente 245 mil pessoas e 
sustenta indiretamente 1 milhão. Levando-se em conta o tamanho do país, 
podemos ter uma idéia do que esses dados representam: 113 da população. 
Enquanto isso, nossa pecuária e nossa agricultura amargam uma situação 
caótica, devido à falta de uma política consistente de incentivos e amparo 
técnico. 

Não somos contra a globalização e a abertura dos mercados. Trata-se de 
uma tendência irreversível do mundo moderno. Entretanto, da forma como 
ela vem sendo conduzida entre nós, irá fatalmente decretar a falência das 
atividades rurais no País. 

Produtos do MERCOSUL invadiram as gôndolas de nossos 
supermercados. A Argentina está trazendo leite em pó dos Estados Unidos e 
da Europa. A mercadoria que lá é considerada imprópria para o consumo 
humano é exportada para o Brasil. Comprado na América do Norte e no 
continente europeu por quantias irrisórias, reidratado, o leite chega à rede de 
distribuição brasileira por um preço imbatível. Não bastasse essa modalidade 
de competição tendenciosa, as atividades agropecuárias são, em nossos 
vizinhos, fartamente subsidiadas. 

Enquanto isso, nosso pequeno e médio produtor rural luta contra o crédito 
escasso e caro, contra uma burocracia infernal, contra exigências descabidas 
de garantia para obter empréstimo das agências oficiais. 

Além de enfrentar a insensibilidade de tecnocratas que pregam o 
escancaramento incondicional das fronteiras, sofrem com a concorrência 
desleal e predatória dos países vizinhos. 

Notem bem, não estamos querendo nenhum protecionismo descabido, 
embora todas as nações ditas desenvolvidas pratiquem descaradamente 
políticas protecionistas. O que estamos fazendo é um alerta com relação a 
euforias impensadas que poderão destroçar a agropecuária nacional. 

Enquanto para o Uruguai e outras economias do Cone Sul o futuro se 
apresenta promissor e cheio de boas perspectivas, no Brasil a globalização 
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traz incertezas e ameaças, obrigando o produtor a trabalhar no limite de suas 
possibilidades e levando-o, não raro, a sucumbir às pressões dos juros e da 
concorrência. 

Nosso setor rural tem fôlego para estabilizar-se, tomar-se competitivo, 
conquistar mercados e gerar empregos. Trata-se, aliás, de um dos mais 
tradicionais segmentos econõmicos nacionais. Entretanto, nessa fase de 
transição, ele necessita de apoio. Srs. Deputados, ele precisa ter, pelo 
menos, as mesmas condições dos concorrentes. A pecuária leiteira, a mais 
atingida pela importação de produtos estrangeiros, precisa urgentemente de 
receber mais atenção do Governo Federal. Se os produtores tiverem amparo 
para aumentar a produtividade e, em conseqüência, praticar preços mais 
vantajosos para o consumidor, poderemos, em breve, exibir um setor 
pujante, em pleno crescimento. Se o custo do dinheiro, a burocracia e a 
concorrência desleal continuarem crucificando nosso homem do campo, 
teremos, em breve, o aumento dos problemas sociais no meio rural, a 
multiplicação dos sem-terra, o desemprego, o desastre. 

A região que temos a honra de representar nesta Casa é uma das que 
mais sofrem com a atual situação. Aliás. Minas inteira, um Estado de 
vocação tipicamente agropecuária, é sacrificada. Por isso, fazemos um 
apelo às autoridades federais e estaduais para que seja formulada e 
implementada, com urgência, uma nova política para as atividades rurais. 
Temos a certeza de que este nosso clamor, interpretando o pensamento de 
uma classe sofrida à qual muito deve o Pais, não ficará sem a resposta 
devida. Muito obrigado. 

O Sr: Presidente- Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão. 
O Deputado Baldonedo Napoleão* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

quero deixar aqui registrada a realização de uma das obras de maior 
importância para a região das Vertentes. Trata-se das obras de duplicação e 
restauração da BR-040, que compreende o trecho entre o Município de 
Ressaquinha e a entrada para Oliveira Fortes, com a variante do chamado 
"contorno de Barbacena". 

Iniciadas em dezembro de 1994 e hoje em fase de execução adiantada, 
essas obras vêm atender a uma aspiração de muitos anos por parte dos 
municípios daquela região. A concepção do projeto prevê que a pista, 
anteriormente com 7m de largura, seja acrescida de duas novas faixas de 
3,5m, cada, com mais 2 faixas de segurança de cada lado, de 60cm, 
perfazendo, com os dispositivos de drenagem, uma plataforma acabada de 
quase 17m, em sua maioria, já executada. 

Outro grande destaque nesta obra está nas interseções, em dois níveis, 
com a construção de três viadutos: O primeiro dá acesso a Desterro do Melo 
e Alto Rio Doce, de outro lado e do outro lado a Barroso, São João del-Rei e 
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Lavras, através da BR-265, que liga a BR-040 à Fernão Dias, em fase de 
duplicação. Os outros dois viadutos dão novos acessos a Barbacena , Santa 
Bárbara do Tugúrio e Ubá. 

As obras de ligação da BR-040 com a BR-265 contorno de Barbacena -
estão orçadas em aproximadamente, R$ 2.800.000,00, numa extensão de 
4,8km, com duas faixas de rolamento de 3,5 m, mais 5m de largura, 
destinada ao acostamento, perfazendo com os dispositivos de drenagem 
uma platafonma de 13,8m de largura. 

Tenho a dizer, que esta ligação entre a BR-040 e a BR-265 representa um 
forte impulso para a dinamização econômica da região das Vertentes 
(compreendendo os Municípios de Barbacena,São João del-Rei, Barroso, 
Lavras, etc ... ) além de facilitar o acesso da Zona da Mata à BR-381, que faz 
a ligação com São Paulo, principal mercado econômico do País. 

Associo-me à população e a todos que transitam por aqueles municípios, 
no entusiasmo com que presenciaram o andamento dessas obras e 
manifesto minha preocupação quanto aos rumores de paralisação que têm 
atingido a opinião pública dessas localidades. Neste sentido, estou 
encaminhando requerimento à Mesa para que seja enviado ofício ao DNER 
solicitando que essas obras sejam retomadas imediatamente. 

Participante que fui, recentemente, como Presidente da CDI, do processo 
de industrialização de nosso Estado, ví o quanto representa, como atrativo 
aos novos investimentos, principalmente internacionais, a qualidade das 
nossas estradas, como elemento básico de infra-estrutura. Zona da Mata e 
Vertentes ganham, com esta obra, mais um forte elemento para seu 
desenvolvimento econômico e não poderia deixar de aqui registrá-lo, como 
um marco que, num futuro próximo, virà propiciar a geração de mais 
empregos, renda e cultura para o nosso povo. 

Aproveito a oportunidade para abordar duas grandes necessidades da 
maior importância para a região de Barbacena, relacionadas a esta obra. A 
primeira é a duplicação da BR-265, neste trecho de ligação da BR-040 com a 
BR-381, saindo de Barbacena, passando por Barroso, São João del-Rei e 
chegando a Lavras. São João del-Rei tem hoje implantad-õ um Distrito 
Industrial com mais de 1.000.000m2 , no qual 16 empresas já adquiriram 
terreno, sendo que 2 já estão em fase de instalação. 

Em Barroso está em pleno andamento uma das maiores obras de sua 
história que é o distrito industrial, de aproximadamente 500.000m>. Lavras já 
tem seu distrito industrial implantado com mais de 30 empresas em 
funcionamento, entre elas a COFAP e a TRW. Em Santos Dumont, está em 
fase de negociação o terreno do futuro distrito industrial do município. 

Todos implantados e administrados pela CDI, esses distritos industriais são 
hoje um forte atrativo para a instalação das autopeças fornecedoras da 
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Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Para isso, a duplicação da BR-265 é de 
fundamental importância. Talvez seja o último elemento decisivo que vai 
provocar o efetivo desenvolvimento econômico dessa região, o que me leva 
a apresentar requerimento à Mesa, para que seja solicitada ao DNER a 
agilização do processo de elaboração de projetos e a efetiva duplicação da 
BR-265. 

A outra necessidade é a implantação imediata do Distrito Industrial de 
Barbacena. Localizada às margens da BR-040, no centro dos principais pôlos 
automobilisticos do País, Betim, Juiz de Fora e São Paulo, e servida por 
gasoduto e fibra ótica, Barbacena não pode estar fora dessa programação de 
investimentos internacionais que chegam ao País e a Minas Gerais e têm 
acenado positivamente para a região. Um distrito industrial, cujo terreno na 
BR-040 já foi estudado e indicado pela CDI é, talvez, o maior investimento 
que Barbacena pode fazer para entrar no circuito industrial do Estado, de 
que tem estado fora há muitos anos. 

Hoje os Distritos Industriais são implantados através de parceria entre 
Prefeitura, Estado (através da CDI) e setor privado, que tem comparecido 
com grande entusiasmo nesse processo. A relevância desse projeto para 
Barbacena e toda a região, por si só, vem provocar a natural participação de 
todos os agentes envolvidos. 

Todos nós aguardamos ansiosos que os atuais dirigentes do município 
tomem essa iniciativa, antes que seja tarde demais . A população de 
Barbacena e da região não suporta mais as promessas e os discursos 
vazios. o povo entende que o carro da história passa novamente pela 
região, com a chegada da Mercedes-Benz, e não aceita ficar fora desse 
processo, em razão da pura falta de vontade política dos dirigentes 
municipais. Muito obrigado. 

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

Deputadas, profissionais da imprensa, público aqui presente, vou abordar 
alguns assuntos de maneira mais ou menos rápida. O primeiro-diz respeito à 
questão do Movimento dos Sem-Terras. 

Há 17 dias, sete pequenos agricultores do Rio Grande do Sul estão 
fazendo greve de fome, reivindicando condições de produzir. 

No Brasil, 75% dos alimentos que vão para as mesas dos brasileiros são 
produzidos em pequenas propriedades familiares. No entanto, os Governos 
Federal e os estaduais não têm política para os pequenos agricultores, que 
ficam sem crédito e sem acesso às novas tecnologias que aumentam a 
produtividade. 

Reivindicam esses trabalhadores, com muita justiça: linha de crédito 
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subsidiado para investimento; execução de projeto-piloto de crédito 
subsidiado com grupos já organizados; crédito inicial de R$5.000,00 apenas 
por família; eles não estão reivindicando R$30.000.000.000,00 como os 
banqueiros, estando organizados em grupos de, no mínimo, cinco famílias, 
com aval solidário; enquadramento da experiência no PROCERA ou em 
outro mecanismo viável; o acompanhamento desta experiência pelos órgãos 
competentes, com perspectiva de criação de linha de crédito especial para 
esse segmento da agricultura familiar. 

Como podem ver, ninguém quer privilégio ou •maracutaia". Se há dinheiro 
para os grandes latifundiários, que sempre existe, muitos com propriedades 
improdutivas, sem fiscalização e que resultam em prejuízo para o governo, 
tem que haver dinheiro para a agricultura familiar. Se há dinheiro para 
banqueiros quebrados e corruptos e para financiar grupos estrangeiros na 
compra de nossas estatais, tem que haver dinheiro para os pequenos 
proprietários produzirem alimentos para a Nação. Caso contrário, esses 
agricultores param de produzir e vêm para a cidade engrossar a população 
das favelas e morar debaixo de ponte. Dessa maneira, teremos dois 
problemas: a superpopulação das grandes cidades e a queda na produção de 
alimentos. 

Esse é um caso que não se restringe apenas ao Rio Grande do Sul. Em 
nosso Estado, a agricultura familiar está abandonada. Também não existem 
crédito e infra-estrutura. Nossas cidades recebem cada vez mais pessoas 
que fogem do campo por lhes faltarem condições de produzir, saúde pública 
de boa qualidade - a saúde pública está um caos - e escola pública para os 
filhos. É preciso que se tirem lições e se faça, urgentemente, uma política 
estadual para o setor agrícola, contemplando os pequenos de forma 
especial. 

Outro problema grave são os sem-terras presos no Paraná. A prisão 
desses trabalhadores, além de ilegal e arbitrária, atenta contra os direitos e 
garantias fundamentais, .constituindo ato inconcebível em uma democracia . 
O Governo Lemer, na linha de ação proposta por FHC, alimenta o terror 
contra os sem-terras, apelando, em seu neoliberalismo afoito, desajustado e 
incompetente, aos meios mais vis e mesquinhos, fazendo-nos lembrar os 
anos sombrios da ditadura militar . 

A verdade é que latifundiários e usineiros deitam e rolam no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso. Continuam, como no tempo da ditadura e do 
Governo Collor, a ter benefícios e até a indicar Ministros. É o caso do 
Ministro da Justiça, lris Resende, que em reunião com Secretários de 
Segurança estaduais, ordenou que a polícia fosse rigorosa com os 
trabalhadores rurais - aqui ressalto que o Secretário da Segurança Pública 
de Minas felizmente não participou dessa famigerada reunião -, os quais 
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apenas lutam por um pedaço de terra onde possam plantar e criar suas 
famílias com dignidade. Quero cobrar do nosso Secretário da Segurança 
Pública, Dr. Santos Moreira, que não foi a essa reunião, a sua posição diante 
dessa at~ude intransigente, inoportuna e irresponsável do Ministro Íris 
Resende. Para tanto, estou apresentando à Comissão de Defesa Social um 
requerimento solicitando a presença nesta Casa de autoridades 
governamentais mineiras, para que se posicionem sobre o assunto. 

Por uma política agrícola justa, que contemple os pequenos produtores, e 
pela liberdade dos trabalhadores sem terra do Paraná! 

Essa é a primeira manifestação que apresentamos hoje com relação aos 
pequenos produtores, aos sem-terras, a essa situação injusta. 

Passarei a ler questão de ordem que protocolei nesta Casa. 
- A questão de ordem suscitada pelo Deputado Marcos Helênio e a 

resposta proferida pelo Sr. Presidente foram publicadas na edição de 
4/10/1997. 

O Deputado Marcos Helênio - Gostaríamos de formalizar nosso apoio aos 
trabalhadores sem-terra e aos pequenos agricultores. 

Gostaria de concluir, lembrando que está tramitando na Casa - e chamo a 
atenção de todos os Srs. Deputados, pedindo a atenção especial do 
Deputado Durval Ângelo - o Projeto de Lei n• 1.300/97. que concede anistia 
aos servidores policiais militares que participaram de movimento pela 
melhoria salarial. O que vem ocorrendo é que aqui já existem deliberações 
relativas a PMs, praticamente enquadrando-os disciplinarmente e excluindo 
uma série de policiais. Queríamos que esta Casa analisasse a questão com 
a devida urgência, que a comissão procurasse se reunir o mais rápido 
possível para que até, no máximo, terça-feira o projeto viesse à Casa. Nós 
sabemos, como advogados- o Arnaldo também o sabe -, que a lei tem que 
retroagir para beneficiar. Sendo votada e sancionada, ela tomaria sem efeito 
essas medidas. Mas acho que cabe à Casa tomar essa iniciativa. Concedo 
um aparte ao Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Gostaria de registrar, na fala do 
Líder, que me encontrava inscrito para comentar essa questão das punições 
da Polícia Militar e o projeto de anistia. Fomos surpreendidos, mais uma vez, 
ao saber que a Policia Militar está encaminhando processo de exclusão da 
corporação de algumas lideranças do movimento. 

Lembro-me de três nomes, que são os do Cabo Júlio e dos Sargs. Bravo e 
Rodrigues. O que nos admira é que o comando da policia briga com o 
Governador Eduardo Azeredo, pois o próprio Comandante foi desrespeitado 
pelo Governador. Está demissionário há dois meses, numa situação que 
sentimos não dar credibilidade ao comando para realizar as decisões que 
está tomando. E, mais ainda, vemos atitudes como essa num clima em que 
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se encontram os quartéis hoje, quando fomos informados de que poderá 
eclodir um novo movimento contra as punições. Parece com a época da 
morte de Salomão, quando Roboão, em vez de ouvir os experientes, os 
velhos, foi ouvir os mais jovens, que haviam determinado que a repressão 
tinha de ser o dobro do que o pai Salomão tinha feito ao povo. E, então, 
vimos o que se deu na divisão do reino do Norte e do Sul e o problema do 
enfraquecimento que se deu, a partir daí, do próprio povo judeu. 

Acho que é importante que se faça uma reflexão nesse sentido e que esta 
Casa agilize a questão do projeto da anistia. A Casa pode ter briga com o 
Governador Eduardo Azeredo, não querendo votar as Propostas de Emenda 
à Constituição porque o PADEM não foi liberado, mas não tem briga com a 
policia. Podíamos agilizar a votação do projeto da anistia, que nada tem a 
ver com o PADEM dos Deputados. 

O Deputado Marcos Helênio - Exatamente, Deputado Durval Ângelo. Eu 
até aproveito a oportunidade para pedir ao Deputado Paulo Schettino, que 
acabou de chegar, que, sendo relator desse Projeto de Lei n• 1.300/97 ·e 
representante da segurança do Estado, um ex-policial, interceda junto à 
Comissão de Defesa Social e faça com que essa reunião não passe de 
terça-feira, para que seja dado o parecer, porque o processo de punição já 
foi desencadeado, e vários militares estão sofrendo uma série de represálias. 
É preciso que votemos na Casa, em regime de urgência, esse projeto do 
qual V. Exa. é o relator. 

o Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio, hoje 
teríamos reunião, na qual compareci. Mas ela foi desmarcada, não sei por 
qual motivo. Nós estamos à disposição para fazê-la a qualquer hora. 

O Deputado Marcos Helênio - Gostaria que houvesse maior empenho e 
que o projeto fosse votado até quarta-feira, e no dia seguinte fosse concluído 
para ir à sanção do Governador. O Presidente da Casa mostrou-se também 
interessado nisso. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino- V. Exa. está coberto de razão. 

Questão de Ordem ~ 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, apresento à Mesa uma 

questão de ordem. Espero que a Casa, contando com a competência de sua 
assessoria, dê a resposta que o assunto requer.(- Lê:) "O Deputado que este 
subscreve, nos termos do art. 171 do Regimento Interno, formula a seguinte 
questão de ordem: considerando o que dispõe o art. 17, inciso IV, da 
Constituição da República; o art. 26 da Lei Federal n• 9.096, de 1995; a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos e os arts. 44, inciso I, 46, 99, 107 e 117 do 
Regimento Interno, bem como a Decisão Normativa n• 11 dessa Presidência, 
que diz que será correta a interpretação mediante a qual considerar-se-á 
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correta a interpretação de que o Deputado que desfiliar-se da legenda pela 
qual tenha sido ele~o perderá, pelo menos na Const~uição, na lei federal, na 
lei Orgânica dos Partidos, as vagas que tem na Mesa Diretora ou em 
qualquer comissão temporária ou permanente ou, ainda, qualquer outra 
função ou cargo no partamento obtidos em função da proporção partidária. 
Quando ele foi indicado para a Mesa ou para as comissões temporárias ou 
permanentes, foi indicado pelo partido de origem, pelo qual foi ele~o. e, 
nesse caso, cabe ao partido a indicação do cargo. Esta é uma questão de 
ordem. Sendo correta essa interpretação, por que esta Mesa não tem 
tomado nenhuma atttude no sentido de se respe~ar a lei, promovendo a 
dest~uição de cargo ou função de partamentares enquadrados nesse caso?" 

A lei federal diz, no seu art. 26, que perde automaticamente a função ou 
cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção 
partidária, partamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido 
ele~o. Trata-se de questão que nos parece clara, e gostaríamos de ver nossa 
indagação sendo respondida pela Mesa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
essas são as questões que apresentamos. 

O Sr. Presidente - A Presidência ratifica os termos da Decisão Normativa 
n• 11, de 13/5/82, e informa ao Plenário que, somente após o transcurso dos 
prazos para as filiações partidárias e impugnações, tratará dos 
questionamentos susroados pelo nobre Deputado, tendo em vista a nova 
composição das bancadas com representação nesta Casa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Mu~o obrigado, e vamos pedir anistia para 

os PMs que participaram do movimento por melhoria de salários. Suas 
famílias clamam para que os partamentares apóiem essa anistia, lembrando 
que o movimento não foi de rebeldia e, sim, de fome. 

"Nossas famílias não tinham como sobreviver. A PM de Minas é a melhor 
do Brasil. Seus policiais não são corruptos, pois policia desonesta não 
precisa de salário." E aqui as esposas dos policiais fazem um apelo: " ... 
lembrando que querem tratar os policiais como bandidos, mas o crime que 
cometeram foi mostrar a todos que estavam na mais completa miséria." 
Mu~o obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2• PARTE (ORDEM DO DIA) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscri1os, 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 
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reunião ordinária. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação- aprovação, na 70" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.322/97, do Deputado Geraldo 
da Costa Pereira, e 2.324/97, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; pela 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - aprovação, na 21" 
Reunião Extraordinária, do Requerimento n• 2.321/97, do Deputado Geraldo 
Nascimento (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Marco Régis -
falecimento da Sra. Donatília Neli Teixeira, em Pirapora (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ajalmar Silva e outros, em 

que solicitam seja realizada reunião especial em homenagem ao BEMGE 
pelo seu 30" aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e 
oportunamente fixará a data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n•s 718/96, 
do Deputado Luiz Antônio Zanto, que dispõe sobre medidas a serem 
adotadas pelo Estado para melhorar as condições nutricionais da população; 
846/96, do Deputado Gilmar Machado, que assegura ao consumidor pleno 
atendimento nos serviços médico-hospitalares prestados pelas empresas que 
especifica; 991/96, do Deputado Hely Tarqüínio, que dispõe sobre a 
valorização da língua portuguesa no Estado; 1.066/96, do Deputado Gil 
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e da 
Cebola e dá outras providências; e 1.316/97, do Governador do Estado, que 
altera a Lei n• 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre a mudança de 
denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre a .ampliação de 
seu objetivo social e dá outras providências (À sanção.). 

o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei 
n• 1.152/97, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que acrescenta 
dispositivo à Lei n• 12.219, de 217/96, que autoriza o Poder Executivo a 
delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que 
menciona e dá outras providências. 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. 
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Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 1.260/97, do 

Deputado Geraldo da Costa Pereira, que altera a Lei n• 12.032, de 22/12/95, 
que altera e revigora dispositivos, relativos à taxa de segurança pública, da 
Lei n• 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária do Estado e 
dá outras providências. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do 
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

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

requerimentos dos Deputados Baldonedo Napoleão (2) - envio de ofícios ao 
DNER, solicitando seja agilizado o processo de duplicação da BR-265 no 
trecho entre os Municípios de Barbacena e Lavras; e seja priorizada a 
retomada das obras da BR-040, entre o Km 682,5 e o Km 731, e do acesso à 
BR-265 (Contorno de Barbacena); e lrani Barbosa - envio de oficio à 
BHTrans e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, solicitando que a 
campanha publicitária "BH 1 00 Anos", patrocinada pelo SETRANSP, tenha 
seu tema modificado para "Educação para o Trãnsito" (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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não temos "quorum" nem para 

discussão em Plenário. Solicito o encerramento da reunião. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã. dia 3, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA s• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e trinta minutos do dia quatro de setembro de mil novecentos 

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüínio, Antônio Júlio, Gilmar Machado, Arnaldo Penna (substituindo este 
ao Deputado Errnano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da 
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Maioria) e Leonídio Bouças (subst~uindo o Deputado Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de Const~uição e 
Justiça; José Braga, Hely Tarqüínio, Arnaldo Penna (subst~uindo este ao 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, por indicação da Liderança do Bloco da 
Maioria), Aílton Vilela (subst~uindo o Deputado Kemil Kumaira, por indicação 
da Liderança do PSDB) e Antônio Roberto (substituindo o Deputado Toninha 
Zeitune, por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização; Miguel Martini, Roberto Amaral, 
Antônio Roberto, José Braga, Gilmar Machado e Leonídio Bouças 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta, suspende os trabalhos e convoca os 
membros da Comissão para o prosseguimento da reunião, às 11 h30min. 
Reabertos os trabalhos, o Presidente informa que continua em discussão o 
parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização sobre o 
Projeto de Lei n• 1.317/97 (relator: Deputado Antônio Roberto). O relator 
conclui pela aprovação do projeto no 1' turno, na sua forma original. O 
Presidente informa, também, que durante a discussão do parecer foi 
apresentado o Substitutivo n• 1, subscrito pelos Deputados Anderson Adauto 
e Leonídio Bouças. Fazendo uso da palavra, o Deputado Antônio Roberto 
decide retirar seu parecer inicial e apresentar outro, em que contempla, na 
íntegra, o aludido substitutivo. Submetido a votação, é aprovado o parecer, 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n' 1. 
Prosseguindo, o Presidente concede a palavra ao Deputado Roberto Amaral, 
relator da proposição pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei n• 1.317/97 na forma do Substitutivo n• 1.~~Submetido a 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1' de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Gilmar Machado -

Arnaldo Penna - Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão - lbrahim Jacob. 
ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às onze horas do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 
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noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüínio, Antônio Júlio, Antônio Genaro, Gilmar Machado e Sebastião 
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita 
ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos termos do 
art. 122, IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento dos 
Projetos de Lei n•s 1.376 a 1.382 e 1 .384 a 1.398/97. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n•s 1.266/97 (relator: Deputado Gilmar Machado); 
1.290/97 com a Emenda n• 1 e 1.297/97 na forma do Substitutivo n• 1 
(relator: Deputado Antônio Júlio) e 1.322/97 (relator: Deputado Antônio 
Genaro). Nos termos regimentais, a Presidência determina a retirada de 
pauta do Projeto de Lei n• 1.328/97, para ser anexado ao Projeto de Lei n• 
862/96. Registra-se a presença do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
retirando-se o Deputado Sebastião Costa. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n•s 1.344 e 1.349/97 (relator: Deputado Antônio Júlio), 
1.345, 1.346, este com a Emenda n• 1, 1.347 e 1.348/97 (relator: Deputado 
Antônio Genaro). A Presidência determina a retirada de pauta do 
Requerimento n• 2.230/97, por falta de pressupostos regimentais. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira - Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
ATA DA ss• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas do dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Vasconcellos, Dimas Rodrigues, José Braga e Baldonedo Napoleão 
(substituindo este ao Deputado José Militão, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e 
solici1a ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à leitura da ata da 
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reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. O Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, nos termos da Deliberação 
da Mesa n• 487, são aprovados os Requerimentos n•s 2.304, 2.305 e 
2.306197, do Deputado Roberto Amaral. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Dimas Rodrigues, Presidente- José Henrique - Glycon Terra Pinto - Olinto 

Godinho- Baldonedo Napoleão. 
ATA DA 78" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas, Wilson Pires e Marcos 
Helênio • membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscri1a pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente lê as correspondências da Câmara Municipal de 
Janaúba e da Confederação Nacional dos Bancários e solicita à assessoria 
que xerografe o último documento e o distribua aos membros da Comissão. 
Logo após, a Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à 
leitura do anteprojeto de lei de autoria da Comissão que institui o Dia do 
lnstrumentador Cirúrgico. Submetido a discussão e votação, é a matéria 
aprovada. A seguir, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em 
que solicita sejam convidados os Presidentes do Conselho Federal de 
Enfermagem - COFEN -. da ABEN-NACIONAL e do ConselhQ Regional de 
Enfermagem e o Diretor do SINDEESS para debater recentes denúncias de 
irregularidades administrativas. financeiras e contábeis ocorridas no COFEN. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente 
passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Jorge Hannas, em virtude de apreciação 
de matéria de sua autoria. O Deputado Jorge Hannas procede à leitura do 
Parecer para o 1" Turno do Projeto de Lei n• 1.284/97. Faz uso da palavra, 
para discutir, o Deputado Wilson Pires. o Deputado Marcos Helênio solicita 
vista do projeto, o que é deferido pela Presidência. Ao retomar os trabalhos. 
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o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 2" turno, os Projetos 
de Lei n•s 1.235/97 na forma do vencido no 1• turno, 1.264, 1.274 e 1.248/97 
(relator. Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, no 1 • turno, os Projetos de Lei n•s 1.302/97 com a Emenda n• 1, 
1.303 e 1.306/97 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Carlos Pimenta -

Jorge Hannas - Marcos Helênio. 
ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Andrade e João Leite, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio 
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, 
informa que a reunião se destina a ouvir representantes de entidades 
públicas e privadas, que prestarão esclarecimentos sobre o aumento dos 
preços dos hortigranjeiros em até 200% entre a colheita e a mesa dos 
consumidores, bem como apreciar a matéria constante na ordem do dia. 
Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Na ausência do relator, a Presidência redistribui o Projeto de Lei 
n• 1.150/97, no 1• turno, ao Deputado João Leite, que solicita prazo 
regimental, o qual é concedido pelo Presidente. Prosseguindo, a Presidência 
informa aos Deputados e aos demais participantes que serão ouvidos nesta 
reunião os Srs. Rogério Colombini Moura Duarte, Secretário Municipal de 
Abastecimento; João Ávila Filho, Diretor do Gerenciamento de 
Abastecimento; Afonso Damásio Soares, Diretor do Departamento de 
Incentivo à Produção de Alimentos Básicos; Gilson Santos Neves, Chefe do 
Departamento Técnico da CEASA, representante do Sr. Hélio Machado, 
Presidente da CEASA; lldeu Andrade, Presidente da Associação Mineira de 
Sacolões, e José Nogueira Soares Nunes, Presidente do Conselho Diretor da 
Associação Mineira de Supermercados- AMIS. A Presidência registra, ainda, 
a presença da Sra. Andréa Gilbert de Lima Azevedo, Assessora Jurídica da 
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AMIS. Ato contínuo, o Presidente tece considerações iniciais relativas ao 
objetivo da reunião e, em següidá, passa a palavra aos convidados para que 
façam as suas exposições e respondam às perguntas formuladas pelos 
Deputados presentes. Nessa fase, os convidados discorrem sobre a política 
municipal de abastecimento e segurança alimentar, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Transcorridos os debates, o Deputado João Leite sugere 
à Comissão seja realizado ciclo de debates nesta Casa sobre o 
abastecimento de hortigranjeiros, tendo em vista a importância desse 
assunto. A Presidência esclarece que, para a realização desse evento, a 
Comissão reunir-se-á com o Presidente da Casa, que fará levantamento de 
dados necessários para tal evento. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos convidados e dos par1amentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
que se realizará no dia 2/10/97, às 14h30min, no Plenarinho 11, destinada a 
apreciar o Parecer para o 1 • Turno do Projeto de Lei n• 1.150/97, do 
Deputado João Batista de Oliveira, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite - Antônio 

Andrade. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O t• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.285/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em apreço 
dispõe sobre a obrigatoriedade de se incluir a matéria Língua Espanhola nos 
currículos do ensino fundamental das escolas estaduais. 

Publicada em 3/7/97, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para 
que seja examinada quanto a seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do RegimeJ:1tO Interno. 

Fundamentação 
A proposição em pauta pretende seja incluído o ensino da Língua 

Espanhola nos currículos das escolas da rede pública do Estado. 
Para a análise da matéria, devemos buscar na Constituição da República 

as normas pertinentes à repartição de competência entre os entes que 
compõem a Federação . 

Cumpre evocar o art. 22, XXIV, da Carta Magna, que atribui à União a 
competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional. 

Em vista dessa competência, todos os entes federados ficam sujeitos à 
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observância dos ditames da Lei n• 9.394, de 20/12/96, que institui as 
referidas diretrizes. 

Esse ordenamento federal, tratando dos currículos escolares, deixou que 
cada sistema de ensino e os próprios estabelecimentos escolares os 
compusessem livremente, tendo em vista as características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, devendo apenas 
observarem uma base curricular nacional comum, a ser estabelecida pela 
União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 
Isso é o que dispõe o art. 9°, IV, ele o art. 26 da referida Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 

Por outro lado, o art. 24 da Carta Magna, em seu inciso IX, confere aos 
Estados membros competência concorrente para legislar sobre educação, 
cultura, ensino e desporto. Essa mesma matéria não está, ainda, arrolada 
pela Constituição do Estado entre as de iniciativa privativa de qualquer do 
Poderes. 

Sendo assim, é legítimo ao Poder Legislativo traçar diretrizes legais para a 
condução do ensino oferecido no âmbito do território deste Estado, o que 
inclui a prerrogativa de fazer inserir nos currículos qualquer disciplina, estudo 
ou conteúdo relevante para a formação dos estudantes mineiros. 

Pelo exposto, verifica-se a inexistência de óbice constitucional, no que 
tange à competência e à iniciativa, que comprometa a tramitação da 
proposição em tela. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.285/97. 
Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - lvair Nogueira -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.321/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em exame 
estabelece que as disciplinas Filosofia e Sociologia são obrigatórias nas 
escolas públicas de 2" grau. 

Publicada em 9/8/97, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para 
que seja examinada quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela estabelece a obrigatoriedade de se inserirem na 

grade curricular das escolas públicas de ensino médio as disciplinas Filosofia 
e Sociologia. Além disso, institui o Grupo de Trabalho de Filosofia e 
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Sociologia, composto por profissionais indicados pela Secretaria de Estado 
da Educação, pelo Conselho Estadual de Educação e pelas universidades 
públicas e privadas, o qual teria por atribuição regulamentar aspectos 
relacionados com recursos humanos, carga horária, programas e conteúdos 
dessas disciplinas. 

A importância dos estudos de Filosofia e Sociologia para a formação ética 
dos estudantes e seu preparo para a cidadania foi reconhecida pela nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n• 9.394, de 20/12196 -, 
que, no art. 36, § 1", 111, exige do educando do ensino médio "domínio dos 
conhecimentos de Filosofia e Sociologia"; a própria Constituição do Estado, 
no art. 195, parágrafo único, consigna expressamente a obrigatoriedade de 
se introduzirem esses temas nos curriculos do 2" grau das escolas públicas. 

Sendo, pois, um imperativo decorrente da norma federal aludida e da 
Constituição do Estado, nenhuma escola de ensino médio da rede pública 
estadual pode deixar de oferecer esse ensino aos alunos. 

O referido Grupo de Trabalho atuaria na estrutura administrativa do Poder 
Execu1ivo, de modo a tomar mais efetivo e operante o cumprimento dessas 
diretrizes. Por contar com a participação de setores da sociedade civil em 
sua composição, ele introduziria um foro de debates democrático e 
permanente junto aos órgãos especializados daquele Poder, influenciando as 
decisões governamentais relacionadas com a gestão do ensino de Filosofia e 
Sociologia nas escolas públicas. 

A matéria em discussão, que diz respeito à educação, à cultura e ao 
ensino, está inserida no art. 24, IX, da Constituição da República entre 
aquelas de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal. 

Examinados os aspectos formais e materiais da proposição em pau1a, 
verifica-se que ela se coaduna com as disposições constitucionais e 
infraconstitucionais mencionadas, inexistindo óbice a sua tramitação nesta 
Casa. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n• 1.321/97. 
Sala das Comissões, 1" de ou1ubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente -Antônio Júlio, relator- lvair Nogueira - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.333/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De au1oria do Depu1ado Marcos Helênio, o projeto de lei em exame 
determina a inclusão de estudos sobre o tema "Educação para o Consumo" 
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no ensino de 1• e 2• graus e dá outras providências. 

Publicada em 19/8/97, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para 
que seja examinada quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em pauta tem por objetivo tomar obrigatório o estudo do 

tema "Educação para o Consumo" nas escolas de ensino fundamental e 
mêdio. 

Examinada a matéria à luz das normas constitucionais pertinentes à 
repartição da competência legislativa entre os entes que compõem a 
Federação, cumpre, primeiramente, evocar o art. 22, XXIV, da Carta Magna, 
que atribui à União a competência privativa para legislar sobre diretrizes e 
bases da educação nacional. 

Tais diretrizes, devidamente instituídas pela Lei n• 9.394, de 20/12/96, são 
de observância obrigatória pelos entes federados. Conforme dispõe o art. 9°, 
IV, c/c o art. 26, do referido ordenamento federal, cada sistema de ensino e 
os próprios estabelecimentos escolares comporão os currículos, tendo em 
vista as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela, devendo observar, contudo, uma base curricular 
nacional comum, a ser estabelecida pela União, com a colaboração dos 
demais entes federados. Vê-se, pois, que a composição curricular será 
realizada no âmbito de cada sistema de ensino - federal, estadual, distrital ou 
municipal -, observada, apenas, a base curricular nacional, anteriormente 
mencionada, e os demais fatores socioeconõmicos, já assinalados. 

Ademais, a matéria de que trata o projeto de lei em comento, relacionada 
com a educação, a cultura e o ensino, está inserida no art. 24, IX, da Carta 
Magna entre as de competência legislativa concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal. Por outro lado, a matéria não está reservada 
pelo art. 66 da Carta mineira à iniciativa privativa de qualquer dos Poderes. 

Sendo assim, no tocante à competência e à iniciativa, inexiste óbice 
constitucional à tramitação da proposição em apreço. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.333/97. 
Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínío, Presidente - Antônio Júlio, relator- Gilmar Machado - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.351/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado lvair Nogueira, por meio do Projeto de Lei n• 1.351/97, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 
Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme. 

Publicado em 30/8/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada é pessoa jurídica, conforme a documentação 

juntada ao processo. De acordo com atestado do Delegado de Policia, 
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Por preencher a instituição os requisitos para a declaração de utilidade 
pública, previstos na Lei n• 12.240, de 517/96, toma-se habilitada a receber o 
benefício. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.351/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator- Gilmar Machado - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.352/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Paraíso -
ACBP -. com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Após ter sido publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame é regulada pela Lei n• 12.240, de 517/96, que prevê 

os requisitos fundamentais à declaração de utilidade pública. -
A citada lei, em seu art. 1", dispõe que, para serem declaradas de utilidade 

pública, as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua 
direção e ter como Diretores pessoas idôneas . 

Como atestam os documentos anexados ao processo, tais requisitos foram 
cumpridos, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.352/97 no 1• turno, na forma proposta . 



102 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente -Antônio Júlio, relator- Gilmar Machado - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.355/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Federação das Associações de Diabéticos do 
Estado de Minas Gerais - FEADEMG -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos tenmos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida instituição está em regular funcionamento há mais de dois anos, 

tem personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e os membros de sua 
diretoria são pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções, confonme atestam os documentos anexados ao processo. 

Cumpridas as nonmas constantes na Lei n° 12.240, de 5/7/96, que 
disciplina a matéria, não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.355/97 na fonma proposta. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.356/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramento de 
Cameirinho, com sede no Município de Cameirinho. 

Publicado em 4/9/97, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos tenmos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise tem como suporte a Lei no 12.240, de 5/7/96, que 

prevê os requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades. 
O art. 1° da citada lei dispõe que, para serem declaradas de utilidade 

pública, as entidades devem ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua 
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direção e ter como diretores pessoas idôneas. 

Conforme atestam os documentos anexados ao processo, tais requisitos 
foram cumpridos, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do 
projeto. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.356/97 no 1• turno, na forma 
apresentada. 

Sala das Comissões, 1" de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínío, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.357/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Saúde e 
Maternidade Dr. Pedro Sanches, com sede no Município de Poços de 
Caldas. 

Nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após 
publicada, veio a proposição a este órgão colegiado, a quem compete 
examiná-la quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
De conformidade com o disposto no art. 1• da Lei n• 12.240, de 5/7/96, as 

sociedades civis, as associações e as fundações constituídas ou em 
funcionamento no Estado com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade podem ser contempladas com o título 
declaratório de utilidade pública. Para isso, é preciso que tenham 
personalidade jurídica, estejam em funcionamento há mais de dois anos, 
sejam os seus diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício 
dos cargos. 

Uma vez que os citados requisitos foram atendidos pela_ entidade em 
referência, não há óbice de natureza legal à aprovação do projeto de lei em 
exame . 

No entanto, cumpre-nos oferecer emenda à proposição, com a finalidade 
de aprimorar o texto do art. 1•, citando o nome do município onde se localiza 
a entidade . 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.357/97 com a Emenda n• 1, nos 
seguintes termos. 

EMENDA N"1 
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Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Saúde e 

Maternidade Dr. Pedro Sanches, com sede no Município de Poços de 
Caldas.". 

Sala das Comissões, 1° de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.358/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei no 1 .358/97 
objetiva declarar de utilidade pública o Coral da EMATER-MG, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/97, foi o projeto encaminhado a 
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, 
ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, previstos na Lei no 12.240, 
de 5ni96, que regula a matéria. 

De acordo com essa documentação, a entidade tem personalidade jurídica, 
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicídade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.358/97 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1° de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.362/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Escolinha de Futebol e Formação de Atletas 
Dener, com sede no Município de Conquista. 

Publicada a matéria, compete a esta Comissão examiná-la 
preliminarmente, atendo-se aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme a documentação anexada ao processo, a referida entidade tem 
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personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é 
constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções. 

Assim, constatamos que foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela 

\ 
Lei n• 12.240, de 5!7/96, que disciplina a matéria. 

·· Conclusão 
\ Pelas razôes aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.362/97 na forma 
proposta. 

Sala das Comissôes, 1• de ou1ubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.316/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De au1oria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a 
alterar a Lei n• 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de 
denominação da CEMIG e sobre ampliação de seu objetivo social e dá 
ou1ras providências. 

O projeto foi aprovado no 1• turno com a Emenda n• 1. 
Volta agora a esta Comissão para receber parecer de 2• turno, nos termos 

regimentais. 
Fundamentação 

O objetivo do projeto original é au1orizar a CEMIG a prestar serviços de 
consultoria a outras empresas, no Brasil e no exterior, e a exercer, até 
mesmo por intermédio de empresa que criar ou de que venha a participar, 
atividades direta ou reflexamente relacionadas com seu objeto social. 

A CEMIG, em razão de seu elevado conceito de eficiência e de sua alta 
capacidade em atividades na área energética, vem sendo indicada por 
organismos internacionais de financiamento como consultora para o 
desenvolvimento e aprimoramento de sociedades e empreS!!S energéticas 
em diferentes lugares do mundo. Entretanto, para exercer esse trabalho, ela 
necessita de au1orização legal. 

Tais atividades lhe possibilitarão fonte adicional de renda e maior 
flexibilidade de atuação no âmbito do setor elétrico nacional, que hoje exige 
das concessionárias de energia elétrica um novo comportamento, em que 
estejam previstos instrumentos que lhes propiciem maior agilidade, 
rentabilidade, solidez e eficiência empresarial. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação da 
matéria, que representará melhoria de receita da CEMIG, com repercussão 
positiva no orçamento estadual. 
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Entretanto, entendemos que as alterações sofridas pelo projeto no 1" turno 

lhe retiraram o objetivo primordial. Por isso, apresentamos a Emenda n• 1, 
para que tal objetivo seja restaurado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.316/97 no 

2." turno, na fonna do vencido no 1" turno e com a Emenda n• 1 , a seguir 
redigida. 

EMENDA N"1 
Acrescente-se onde convier. 
"Art ..... - A Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 1 O, ficando renumerados os subseqüentes: 
'Art. 10- A CEMIG poderá, sem prejuízo das atividades previstas nesta lei: 
I - prestar serviço de consultoria, dentro de sua área de atuação, a 

empresas no Brasil e no exterior; 
11 - exercer atividades direta ou reflexamente relacionadas ao seu objeto 

social. 
Parágrafo único - As atividades previstas neste artigo poderão ser 

exercidas por intennédio de empresa criada pela CEMIG ou empresa de que 
venha a participar, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do 
Conselho de Administração.'.". 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Roberto Amaral -

Sebastião Navarro Vieira- Gilmar Machado (voto contrário). 

Redação do Vencido no 1• Turno 
PROJETO DE LEI N" 1.316/97 

Altera a Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre 
mudança de denominação das Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -
CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- O "caput" do art. 2" da Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, 

passa a vigorar com a seguinte redação: -
"Art. 2"- A CEMIG desenvolverá sua atividade nos diferentes campos de 

energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à exploração econômica e 
comercial, construindo e operando, entre outros, sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica.". 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 718/96 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 718/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, que dispõe 

sobre medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as condições 
nutricionais da população, foi aprovado no 2• tu mo, na fonma do vencido no 
1• turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a fonma adequada, nos tenmos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 718/96 
Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as 

condições nutricionais da população. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - O Estado adotará medidas com o objetivo de melhorar as 

condições nutricionais da população. 
Art. 2" - A consecução do disposto nesta lei se dará por meio de: 
I - campanhas de orientação para a adoção de cardápios de baixo custo e 

de alto valor nutritivo em entidades assistenciais, escolas, estabelecimentos 
de internação coletiva e outros; 

11 - campanhas de orientação para a utilização de produtos regionais e 
sazonais pela população; 

111 - incentivo à doação de alimentos preparados ou "in natura" para 
entidades assistenciais, por entrepostos e estabelecimentos comerciais, 
industriais e outros; 

IV - incentivo a municípios para que desenvolvam programa próprio de 
complementação alimentar de baixo custo; 

V - incentivo às campanhas de aleitamento materno; 
VI - realização de outras atividades que atendam ao objetivo desta lei. 
Art. 3" - O Estado prestará cooperação técnica aos municípios para o 

desenvolvimento dos programas de que trata esta lei. 
Art. 4" - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à custa 

de: · 
I - recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela execução desta 

lei; 
11 - doações e legados; 
111 - outras fontes. 
Art. s•- Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da data de sua publicação . 
Art. 6"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 7"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.066/96 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.066/96, do Deputado Gil Pereira, que cria o Programa 
Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e da Cebola e dá outras 
providências, foi aprovado no 2" tu mo, na forma do vencido no 1 • turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1 •, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.066/96 
Cria o Programa Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e da Cebola e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo às Culturas do Alho e , 

da Cebola. \ 
Art. 2" - São objetivos do Programa: 
I -estimular a produção, a comercialização, a industrialização e o consumo 

de alho e cebola no Estado; 
11 - promover a pesquisa e a divulgação de tecnologias aplicáveis às 

culturas do alho e da cebola, em particular os métodos de irrigação e a 
produção de material genético básico; 

111 - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, visando ao aumento 
da competitividade do setor; 

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no 
meio rural, em especial por meio de ações voltadas para a agricultura 
familiar, observados os princípios do desenvolvimento rural sustentável. 

Art. 3• - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do 
Programa: 

I - identificar as áreas propícias ao cultivo do alho e da cebola; 
11 - criar sistema de informação de mercado, de forma a subsidiar as 

decisões dos agentes envolvidos na produção e na comercialização dos 
produtos; 

111 - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e 
embalagens; 

IV - exercer o controle frtossanitário das lavouras, dos materiais de 
propagação das plantas e do uso de agrotóxicos: 

V- destinar recursos específicos para a pesquisa, a assistência técnica e a 
extensão rural: 

VI - fornecer assistência técnica ao produtor, gratuita para a agricultura 
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familiar; 

VIl - promover a capacitação profissional de técnicos, agricultores e 
trabalhadores, nela incluídos os aspectos gerenciais e de comercialização; 

VIII - criar, em instituições financeiras oficiais, linhas de crédito especiais 
para investimento nas culturas do alho e da cebola, para seu custeio e 
modernização. 

Art. 4" -As ações governamentais relativas à implementação do Programa 
contarão com a participação de representantes de produtores e 
trabalhadores, bem como de entidades ligadas à comercialização, ao 
armazenamento, à industrialização e ao consumo de alho e cebola. 

Art. 5" - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 6" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Ailton Vilela, Presidente -Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.316/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.316/97, do Governador do Estado, que altera a Lei n• 
8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denominação das Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia Energética de 
Minas Gerais- CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social e dá outras 
providências, foi aprovado em turno único com características de 2" turno, 
com a Emenda n• 1 ao vencido no 1" turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N"1.316/97 
Altera a Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, que_ dispõe sobre 

mudança de denominação das Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -
CEMIG - para Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre 
ampliação de seu objetivo social e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- o "caput" do art. 2• da Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2" - A CEMIG desenvolverá sua atividade nos diferentes campos de 

energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à exploração econômica e 
comercial, construindo e operando, entre outros, sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica.". 
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Art. 2" - Fica acrescentado à Lei n• 8.655, de 18 de setembro de 1984, o 

seguinte art. 10, renumerando-sae os subseqüentes: 
"Art. 10- A CEMIG poderá, sem prejuízo das atividades previstas nesta lei: 
I - prestar serviço de consultoria, dentro de sua área de atuação, a 

empresas, no Brasil e no exterior; 
li - exercer atividades direta ou reflexamente relacionadas ao seu objeto 

social. 
Parágrafo único - As atividades previstas neste artigo poderão ser 

exercidas por intermédio de empresa criada pela CEMIG ou empresa de que 
venha a participar, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do 
Conselho de Administração.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente- Arnaldo Penna, relator. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Roberto Amaral 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
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Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna - Gil Pereira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis- Olinto Godinho- Roberto Amaral- Wilson Trópia. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 6, às 9 e às 14 
horas, nos tennos do edital de convocação, e para a ordinária de debates da 
mesma data, às 20 horas. 

ATA DA 52" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arnaldo Penna, Sebastião Costa e Baldonedo Napoleão 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Bilac Pinto e Ailton Vilela, 
respectivamente, por indicação das Lideranças do PFL e do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Na ausênsia do Presidente e do Vice-
Presidente, e por acordo dos membros presentes, o Deputado Baldonedo 
Napoleão assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Após, a Presidência distribui ao Depütado Arnaldo 
Penna a Proposta de Emenda à Constituição no 19/95 e os Projetos de Lei 
n°s 682 e 1.033/96, 1.292, 1.294 a 1296, 1.326, 1.126, 1.135, 1.154, 1.158, 
1.159, 1.161, 1.174, 1.191, 1.200, 1.209, 1.221,1.224 e 1.262/97. Encerrada 
a 1" Parte dos trabalhos, passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições sujeitas a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição no 19/95 
e dos Projetos de Lei n°s 682 e 1.033/96, 1.292, 1.294 a 1.296 e 1.326/97 
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, em seguida, à fase de 
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discussão e votação de propos1çoes de deliberação conclusiva das 
comissões. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.126, 1.135, 1.154, 
1.158, 1.159, 1.161, 1.174, 1.191, 1.200, 1.209, 1.221, 1.224 e 1.262/97 
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de outubro.1997. 
Ailton Vilela, Presidente- Arnaldo Penna- Jorge Hannas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.115/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1.115/97, do Deputado Ermano Batista, visa a declarar 
de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social do 12° Batalhão 
de Polícia Militar- AFAS/12° -,com sede no Município de Passos. 

Publicada em 1513/97, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcionamento há mais de dois anos, tem 

personalidade jurídica e sua diretoria é formada de pessoas idôneas, não 
remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Assim sendo, não encontramos óbices á tramitação do projeto de lei em 
tela, já que foram cumpridos os requisitos constantes na lei que dispõe sobre 
a matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.115/97 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator- Gilmar Machado - lvair 

Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/97 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em análise 
propõe seja declarada de utilidade pública a entidade Comissões Associadas 
do Meio Ambiente e Sociedade Central de Minas Gerais- COMAMAS -, com 
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sede no Município de Contagem. 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou-lhe a 
Emenda n• 1, deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre o 
projeto no 1• tumo, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A instituição denominada COMAMAS empenha-se em incentivar a 

proteção e a conservação dos recursos naturais e o saneamento ambiental, 
• zelando também pela qualidade de vida da população. Dedica-se, ainda, à 

manutenção de clínicas médicas, oferecendo atendimento gratuito às 
pessoas carentes. 

Pelo meritório trabalho que realiza, a entidade faz jus ao título declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.346/97 com a 

Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1997. 
Raul Lima Neto, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.346/97 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o Deputado Arnaldo Canarinho, por meio do Projeto de Lei n• 1.346/97, 

pretende seja declarada de utilidade pública a entidade Comissões 
Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central de Minas Gerais -
COMAMAS -, com sede no Município de Contagem. 

Publicado em 28/8/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada instituição, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, 

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. ~ 

Assim sendo, ela atende aos requisitos previstos nas leis que disciplinam a 
matéria. Estamos apresentando emenda somente para que conste na 
proposição o nome completo da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.346/97 com a 
Emenda n• 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N° 1 
Dé-se ao art. 1• a seguinte redação: 
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"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

COMAMAS - Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central 
de Minas Gerais, com sede no Município de Contagem.". 

Sala das Comissões, 24 de setembro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Sebastião Navarro 

Vieira- Gilmar Machado- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.359/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei no 1.359/97 tem 
como objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário 
de Apoio aos Carentes, sediado no Município de Belo Horizonte. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O referido Núcleo é sociedade civil com personalidade jurídica própria, 

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

Verifica-se, portanto, que a entidade atende os requisitos estabelecidos 
pela Lei no 12.240, de 5n/96, que disciplina a declaração da utilidade pública 
de entidades, não havendo óbice à tramitação da matéria nesta Casa. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.359/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1 o de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.361/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em destaque objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Cláudio, com sede no Município de Cláudio. 

Publicado em 5/9/97, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Cláudio está em pleno funcionamento desde 17/2/95, tem 

personalidade jurídica, e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, 
que não recebem remuneração pelo exercício dos seus cargos. 
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Preenche, portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei n• 12.240, de 

Sn/96, que disciplina a declaração de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.361/97. 

Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente -Antônio Júlio, relator- lvair Nogueira - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.366/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n• 
1.366/97 visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula, com sede no 
Município de São Francisco de Paula. 

Após sua publicação em 11/9/97, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de São Francisco de Paula é sociedade civil com personalidade 

jurídica própria, sem fins lucrativos e em funcionamento há mais de dois 
anos. Os membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são 
remunerados pelo exercício de seus cargos. 

Verificamos, assim, que foram preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei n• 12.240, de Sn/96, que disciplina a declaração de utilidade pública 
de entidades. 

Não encontramos. portanto. óbice na ordem jurídica à tramitação da 
matéria. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.366/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínío, Presidente - Antônio Júlio, relator- Gilmar Machado - lvair 

Nogueira . 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.368/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei n• 1.368/97, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz -
CEAL -. com sede no Município de lpatinga. 

Publicado em 11/9/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
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exame preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

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

ao processo, e, de acordo com o atestado da Juíza de Direito, funciona há 
mais de dois anos, contando com diretoria composta de pessoas idôneas e 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Preenche ela, portanto, os requisitos indispensáveis à declaração de 
utilidade pública previstos na Lei n• 12.240, de 5f7/96. 

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda à 
proposição somente para acrescentar a sigla CEAL ao nome da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.368/97 com a 
Emenda n• 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N°1 
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e 

Luz- CEAL -, com sede no Município de lpatinga. ". 
Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.370/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.370/97, do Deputado Geraldo Rezende, visa declarar 
de utilidade pública o Lar Espírita Maria José Fratari, com sede no Município 
de ltuiutaba. 

Publicada em 11/9/97, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, 

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em 
exame, uma vez que foram cumpridos os requisitos fixados pelas leis que 
disciplinam a matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.370/97 na forma 
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proposta. 

Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N"1.371/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em destaque visa 
a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Acácia, com sede no 
Município de Caxambu. 

Publicado em 11/9/97, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois 

anos e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelo 
exercício de suas funções. 

Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela, pois foram 
preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei n• 12.240, de 5f7/96, que 
disciplina a declaração de utilidade pública. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.371197 na forma original. 
Sala das Comissões, 1" de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator- Antônio Júlio - Gilmar 

Machado. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 846/96 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 846/96, do Deputado Gilmar Machado, que assegura 

ao consumidor o pleno atendimento nos serviços médico-hospitalares 
prestados pelas empresas que especifica, foi aprovado no 2•. turno, com a 
Emenda n•1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 846/96 
Assegura ao consumidor o pleno atendimento nos serviços médico-

hospitalares prestados pelas empresas que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1• - As empresas de seguro-saúde e de medicina de grupo, as 

cooperativas de trabalho médico e as empresas que atuem sob a forma de 
prestação direta ou de intermediação de serviço médico-hospitalar no Estado 
ficam obrigadas a garantir ao consumidor o atendimento em caso de 
qualquer das enfermidades relacionadas na Classificação Internacional de 
Doenças - CID - da Organização Mundial da Saúde - OMS -, vedadas as 
restrições quantitativas ou de outra natureza. 

Art. 2• - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa 
de 5.000 UFIRs (cinco mil Unidades Fiscais de Referência), no valor vigente 
à data da infração. 

§ 1°- A multa a que se refere o "caput" deste artigo será cobrada em dobro 
em caso de reincidência. 

§ 2• - Os recursos provenientes da aplicação do disposto neste artigo serão 
destinados ao Sistema Onico de Saúde - SUS-MG -, por intermédio do 
Fundo Estadual de Saúde. 

Art. 3• - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 4° - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias contados da data de 

sua publicação. 
Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 991/96 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 991/96, do Deputado Hely Tarqüínio, que dispõe sobre 
a valorização da língua portuguesa no Estado, foi aprovado no 2" turno, na 
forma do vencido no 1• turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 991/96 
Dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O Estado valorizará e estimulará o uso da língua portuguesa em 

seu território, nos termos desta lei. 
Art. 2" - Fica proibido o uso de termos e expressões em língua estrangeira 

nos textos dos documentos oficiais dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta do Estado. 

Parágrafo único - Na falta de equivalente em português, poderá ser usado 
o termo ou a expressão estrangeira, desde que seguidos de sua tradução. 
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Art. 3•- O disposto no artigo anterior aplica-se também a: 
I - matéria publicada em órgão oficial de comunicação; 
11 - matéria publicitária ou informativa paga parcial ou integralmente pelo 

Estado; 
111 - nome de próprio público; 
IV - placa de identificação de obra ou serviço do Estado ou de que ele 

participe; 
V- texto de livro, jornal, revista ou outra publicação, de iniciativa pública. 
Art. 4•- As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura desenvolverão 

programas conjuntos destinados à valorização e ao estimulo do uso da 
lingua portuguesa, bem como à pesquisa e à divulgação de seus diferentes 
registros no Estado. 

§ 1• - Os programas voltados para as escolas do ensino médio e 
fundamental promoverão: 

I - o aperfeiçoamento da capacidade de interpretação de textos e de 
expressão em lingua portuguesa; 

11 - a conscientização da importância da lingua como fator de unidade e 
integração cultural. 

§ 2• - Os programas de que trata este artigo serão desenvolvidos com a 
participação das instituições de ensino superior, academias de letras, 
secretarias municipais de educação e demais entidades que atuem na área 
de educação e cultura. 

Art. s• - O Poder Executivo instituirá prêmio para as agências de 
publicidade e os profissionais da área de comunicação que mais se 
destacarem pela valorização da lingua portuguesa. 

Art. s•- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 7• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Ailton Vilela, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 
COMPARECIMENTO 

- Comparecem os Deputados: 
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Alencar da Silveira Júnior 

- Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Geraldo Nascimento - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos 
e Wilson Pires. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 7, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.330/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n• 1.330/97 visa a 
declarar de utilidade pública a Sociedade Campo-Fioridense de Amparo aos 
Necessitados, com sede no Município de Campo Florido. 

A matéria foi submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
De acordo com as disposições regimentais, vem ela agora a esta Comissão 
para deliberação conclusiva no 1 • turno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, 

desenvolve atividades que buscam assegurar direitos sociais mediante o 
amparo à coletividade nas áreas da saúde e da educação. Proporciona aos 
seus integrantes, assim, melhoria das condições de vida e contribui para o 
bem-estar social. 

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela instituição, julgamos 
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meritória a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.330/97 no 

1" turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.345/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

I Relatório 
1 O Projeto de Lei n• 1.345/97, do Deputado lvair Nogueira, visa a declarar 
Jde utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Cristina - ADACC 
-, com sede no Município de Santa Luzia. 

Publicada em 28/8/97, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A ADACC busca incentivar a integração entre os moradores do conjunto e 

entre estes e os dos bairros vizinhos. Para a concretização desse objetivo, 
promove atividades culturais, sociais e esportivas. Além disso, presta 
assistência social às pessoas carentes que a ela recorrem. 

Por ser esse trabalho necessário e importante, fica justificada a declaração 
de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.345/97 no 1• turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.349/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n• 1.349/97 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Bom Pastor- ABP -, com 
sede no Município de Montes Claros. 

Após o exame preliminar da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 1• turno, em 
cumprimento das normas regimentais. 

Fundamentação 
Trata a proposição de declarar de utilidade pública a Associação Bom 

Pastor, que tem por finalidade zelar pela integridade física e moral das 
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pessoas por ela assistidas. Conforme preceitua seu estatuto, desenvolve 
atividades na área cultural e social, tendo por escopo, em longo prazo, a 
promoção e o desenvolvimento humano. 

A prática de tais iniciativas credencia a entidade a receber o título 
declaratório de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.349/97 

no 1 o tumo, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 'Z' TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.281/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em tela visa 

a declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da 
Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município 
de Jabuticatubas. 

Aprovado o projeto no 1 o tu mo, sem emenda, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto, 

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a entidade 
mencionada, tendo em vista os relevantes serviços prestados por ela na área 
social e filantrópica. Suas iniciativas são norteadas pelo principio da 
fraternidade cristã, o que faz com que se volte também para o combate à 
fome e à miséria. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.281/97 

na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 
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ATA DA 304" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 1 .437 e 1.438/97 -
Requerimentos n•s 2.337 a 2.339/97 - Requerimentos dos Deputados Marcos 
Helênio (2), João Batista de Oliveira (2) e lvair Nogueira - Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Schettino, 
Paulo Pettersen, Ronaldo Vasconcellos, Wilson Trópia e Wanderley Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Anderson Adauto, Ivo José, 
João Batista de Oliveira, Wilson Pires e Durval Ângelo - 2° PARTE (ORDEM 
DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (2), lvair Nogueira e João 
Batista de Oliveira (2); aprovação - 2" Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

José - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Errnano Batista - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lbrahim Jacob - lrani Barbosa - I vai r Nogueira - João Batista-de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos 
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise- Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia . 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h12min, a lista de 

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Atas 
- O Deputado Roberto Amaral, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Francelino Pereira, Senador, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, ofício do DNER prestando 
informações sobre as obras de asfaltamento da BR-153. 

Do Sr. lbrahim Abi-Ackel, Deputado Federal, informando, como Presidente 
do Diretório Regional de Minas Gerais do PPB, que o Deputado Raul lima 
Neto cancelou sua filiação a esse partido. 

Do Sr. Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça, encaminhando propostas 
dessa Secretaria referentes ao Quadro de Cargos e Salários de Agentes 
Penitenciários. 

Do Sr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, prestando 
informações sobre as providências adotadas por esse órgão para sanar as 
irregularidades apontadas por CPI dessa Casa. 

Do Sr. José Maria da Silva Nogueira, Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, prestando informações, em 
atenção a requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues, sobre a 
possibilidade de implantação de distritos industriais nos Municípios de 
Janaúba e Jaíba. 

Do Sr. Ben-Hur Silva de Albergaria, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Administração, encaminhando, em atenção a requerimento da Deputada 
Maria José Haueisen, a fundamentação legal do pagamento de 
aposentadorias e pensões a ex-Governadores e viúvas de Governadores, 
bem como a relação dos valores atualmente pagos. a esse título, pelo 
Estado, e dos respectivos beneficiários. 

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de 
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de 
Administração, informando, em atendimento a pedido de diligência da 
Comissão de Constituição e Justiça, que o trecho que liga o Município de 
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Mário Campos à BR-381 não possui denominação oficial. (- À Comissão de 
Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Flávio Menicucci, Chefe do 6° DRF do DNER, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado Roberto Amaral, que aquele órgão está 
empenhado na manutenção das BRs 251, 365 e 135, no Norte de Minas. 

Da Sra. Marilia Machado Rangel, Coordenadora Regional Substituta da 13" 
Coordenação Regional do IPHAN, comunicando a impossibilidade do 
comparecimento da Sra. Cláudia Márcia Freire Lage, titular daquela 
Coordenação, a reunião nesta Assembléia. 

' Do Sr. Fernando Rebello Athayde, Presidente da Sociedade Rural de 

I Montes Claros, comunicando que o auditório do Parque de Exposição João 
Alencar Athayde estará à disposição da Comissão de Ciência e Tecnologia 
para a realização de audiência pública, em 13/10/97. 

TELEGRAMA 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 

Estado, informando, em atenção a requerimento da CPI dos Presidias, que o 
assunto foi encaminhado, para exame, às Secretarias da Segurança Pública 
e da Justiça, ao Comando-Geral da PMMG e à Procuradoria-Geral do 
Estado. (-À CPI dos Presidias.) 

CARTÃO 
Do Sr. Paulo Tinôco, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

encaminhando exemplar do livro "Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais: Centenário de Sua Instalação em Belo Horizonte". 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.437/97 
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Social de Sete Lagoas -

ACOSSEL -, com sede no Municipio de Sete Lagoas. ~ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Ação Comunitária Social de 

Sete Lagoas- ACOSSEL -, com sede no Municipio de Sete Lagoas. 
Art. z• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposiçôes em contrário . 
Sala das Reuniôes, 1 • de outubro de 1997 . 
Dimas Rodrigues 
Justificação: A Ação Comunitária Social de Sete Lagoas - ACOSSEL - é 

entidade filantrópica, com personalidade juridica, devidamente registrada no 

~----------------------------------------~ 
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registro de pessoas jurídicas de Sete Lagoas. Conforme dispõe seu estatuto, 
a entidade tem como finalidade desenvolver ações com vistas à proteção à 
maternidade, à infância e à velhice. 

Conforme atesta a 1" Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Lagoas, a 
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
cumprindo as suas finalidades estatutárias. A diretoria, que não recebe 
nenhuma vantagem econômica pelas funções exercidas, é composta por 
pessoas da mais absoluta idoneidade. 

Visto que a entidade exerce trabalho essencialmente social, socorrendo as 
necessidades de pessoas de baixa renda, toma-se justa sua declaração de 
utilidade pública. 

Diante do exposto, conto com o parecer favorável dos nobres pares à 
aprovação desta proposição. 

- 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° 1.438/97 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de São José do 

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

São José do Jacuri imóvel de propriedade do Estado, com área de 
2.347,50m" (dois mil trezentos e quarenta e sete metros quadrados e 
cinqüenta centímetros quadrados), situado na Praça Universitária, à margem 
da Rua Dr. Simão da Cunha, confrontante, pela frente, numa extensão de 
32m (trinta e dois metros), com as margens do rio Jacuri; pelo lado direito, 
numa extensão de 65m (sessenta e cinco metros), com o beco público de 
acesso ao rio Jacuri, e pelo lado esquerdo, numa extensão de 70m (setenta 
metros), com César de Carvalho Júnior, registrado na Comarca de Peçanha, 
no Cartório de Registro de Imóveis, a fls. 160, do livro 3-X, sob o no 23.945, 
de 9 de abril de 1966. 

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de outubro de 1997. 
Olinto Godinho 
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto foi doado ao Estado 

pelo Município de São José do Jacuri, que o adquiriu, em 1966, para nele ser 
construído um prédio adequado ao funcionamento do Ginásio Estadual John 
Kennedy, criado pelo Estado, que encampava o ginásio municipal. 

Ocorre que, posteriormente, o Estado construiu prédio próprio para a 
Escola Estadual John Kennedy, em outro terreno, na Rua Major Fulgêncio, 
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onde funciona, atendendo a alunos de 5" a 8" séries. Recentemente, foi 
construída uma quadra poliesportiva na esi:ola, para uso exclusivo dos 
alunos. 

O terreno em questão foi cedido, em comodato, à Prefeitura Municipal pela 
Secretaria da Administração, conforme cessão firmada em 15/2/85, por 
tempo indeterminado. Nele foi construída uma quadra poliespotiva, mas que 
à vista do número de habitantes da sede (mais ou menos 1.600), necessita 

1ser ampliada e melhorada. Além disso, como o município é muito carente, 
vem tentando conseguir, junto ao Governo Federal, recursos financeiros para 
a realização da obra, tão intensamente desejada pela comunidade. Porém, 
não possui outro terreno, central e com área suficiente, que permita tal 
construção. Necessita, pois, com urgência que o imóvel lhe seja revertido 
para que haja a liberação da referida verba. 

Em face do exposto e considerando que não há qualquer óbice à doação, 
que o imóvel foi adquirido pela Prefeitura e doado ao Estado para nele ser 
erguido o prédio para a Escola Estadual John Kennedy e que o referido 
prédio já foi construído em terreno mais adequado, aguardo de meus pares a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.337/97, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam solicitadas 

ao Secretário de Assuntos Municipais as informações que relaciona, 
referentes aos programas desenvolvidos por essa Pasta desde 1995. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

N" 2.338/97, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que submeta ao CONFAZ 
proposta de regime especial de tributação para as operações de circulação e 
transporte de bovinos de raça, equivalente ao aplicável às operações com 
eqüinos de raça. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N• 2.339/97, do Deputado Durval Ângelo, em que pede sejãm solicitadas 
ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado as informações que 
relaciona, referentes ao processo de locação, por esse órgão, de 280 
microcomputadores. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio (2), lvair Nogueira e João Batista de Oliveira (2) . 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alencar da Silveira Júnior, Paulo Schettino, Paulo Pettersen, Ronaldo 
Vasconcellos, Wilson Trópia e Wanderley Ávila. 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, 7 de 

outubro, três dias após o prazo final concedido pela Justiça Eleitoral para 
filiações partidárias, achei importante, na condição de Líder do PMDB na 
Assembléia, fazer um breve relato e um breve balanço do quadro, da forma 
como fechamos o dia 4 de outubro. Houve a filiação do ex-Presidente Itamar 
Franco ao PMDB, e todas as atenções voltaram-se para essa filiação. 

Mas é importante ressaltar que várias outras filiações aconteceram, 
principalmente no interior, onde o PMDB, há mais de dois anos, vem 
desenvolvendo um trabalho de regionalização, descentralizando suas 
decisões. Graças a esse trabalho - muito bem conduzido, diga-se de 
passagem, pelo nosso Presidente, Deputado Armando Costa -, conseguimos 
fechar o último dia de filiações com canditatos em todas as cidades-pólo do 
Estado de Minas Gerais. Esse trabalho de organização começou a ser feito 
de forma administrativa e passou a ser conduzido de forma mais política, no 
intuito de politizar os companheiros do PMDB quanto à necessidade de 
candidaturas próprias, tanto em nivel estadual quanto federal. Ele começou 
graças a um trabalho de laboratório, de experiência, conduzido, no Triângulo, 
pelo nosso Deputado Federal Zaire Rezende. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Queria parabenizar o 
nobre Deputado Anderson Adauto, que está falando sobre um assunto tão 
palpitante, e deixar público que, como Presidente do PL de Minas Gerais, 
temos o compromisso de apoiar a canditadura do Dr. Itamar Franco para a 
Presidência da República, inclusive, depois de sua filiação ao PMDB, partido 
que V. Exa. lidera nesta Casa, com muita competência. Portanto, queria 
deixar público esse compromisso. Muito obrigado. 

o Deputado Anderson Adauto - Continuando, considero importante dizer 
da satisfação que tivemos com essas filiações. Porém, há uma filiação a que 
gostaríamos de fazer uma menção toda especial, comunicando a esta Casa, 
com alegria e orgulho, o retomo a seus quadros do eminente homem público 
de Minas e do Brasil, José Aparecido de Oliveira. Ministro de Estado, 
Embaixador, Deputado Federal, Governador do Distrito Federal, o jornalista 
José Aparecido de Oliveira é desses homens que marcam o seu tempo, 
quaisquer que sejam os cargos que ocupam ou que deixam de ocupar. São, 
em sua força civica, em seu compromisso com o destino da Nação, 
portadores de um mandato consuetudinário, que se sobrepõe, muitas vezes, 
ao mandato político formal. São portadores do mandato da História. 

As circunstâncias da vida pública podem haver determinado a José 
Aparecido a atuação em outros partidos, ao longo de sua carreira, mas o seu 
sentimento essencial é o sentimento do PMDB. O jovem jornalista que ousou 
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denunciar irregularidades no Banco do Brasil, registradas durante o governo 
de união nacional chefiado pelo General Dutra, ao divulgar inquérito que ali 
se fizera, mostrou desde cedo a sua independência ética. O moço udenista 
que a esquerda escolheu, em Santiago do Chile, para, em nome do Brasil, 
encerrar o Congresso Mundial dos Jornalistas, em 1953, demonstrou, desde 
a manhã de sua vida, o sentimento de justiça social e de defesa dos 
interesses permanentes da Pátria. O hábil articulador político que chefiou a 
campanha de Celso Mello Azevedo à Prefeitura de Belo Horizonte, em 1954, 
e que, um pouco mais tarde, seria presença decisiva na eleição de Jânio 
Quadros para a Presidência, nunca deixou de colocar os interesses de Minas 
acima de quaisquer outros. Assim foi nas conversações políticas que uniram 
todas as forças de nosso Estado em tomo do Governador Tancredo Neves, a 
fim de assegurar a sua vitória no Colégio Eleitoral e permitir a transição 
pacífica do regime ditatorial ao das amplas liberdades democráticas durante 
a Presidência de Sarney, também militante de nosso PMDB. 

Sr. Presidente, não houve, em Minas, nos últimos 40 anos, ato político de 
significação sem a presença de José Aparecido, fosse em sua articulação, 
fosse em sua brava, limpa, transparente, oposição. Não titubeou o Secretário 
de Estado mais próximo do Governador Magalhães Pinto em opor-se, com a 
veemência da lealdade pessoal, à aventura golpista de 1964. Com a 
amargura de quem, em nome de suas convicções, é obrigado a vencer os 
sentimentos de afeto, José Aparecido partiu para a resistência política e 
pagou o preço de sua postura, cassado na primeira lista de revanche do 
novo regime. Mesmo na oposição ao governo de força, manteve o que os 
seus amigos denominavam de guerrilha cívica, liderando movimentos, como 
o da preservação da cultura mineira, que revelavam, em sua alma e 
intensidade, o ânimo de uma resistência vitoriosa. 

As mesmas razões que o haviam afastado temporariamente do 
Governador Magalhães Pinto determinaram a sua reaproximação política do 
líder udenista, quando os mineiros consideraram chegada a hora de 
reclamar, como sua decisão forte, o movimento de retomo à c;lemocracia. O 
discurso do ex-Governador de Minas, no Senado, na ocãsião do 30" 
aniversário do "Manifesto dos Mineiros", em outubro de 1973, teve em José 
Aparecido a sua inspiração mais forte. A partir de então, os mineiros 
organizaram as circunstâncias para o ato eleitoral de 197 4, que imporia ao 
regime a lenta· e gradual distensão, até o fim do regime discricionário em 
15/3/85, com a posse do Presidente Sarney. Nesses 13 anos, indormido, 
José Aparecido não descansou. 

Tancredo o havia chamado, em 1983, ao organizar o governo em Minas, a 
fim de lhe confiar a criação da pasta emblemática de sua administração, a 
da Cultura. Às outras, seu Embaixador, à Lisboa. 
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É este, senhoras e senhores, em breves palavras, o homem que retoma ao 

PMDB, depois de havê-lo representado na Câmara dos Deputados e nos 
governos chefiados por Tancredo e Sarney. Na verdade, pelas suas 
convicções, pela sua coragem, pelos seus atos nas horas cruciais do destino 
de Minas e do Brasil, José Aparecido de Oliveira sempre foi homem de 
nosso partido. Ele vale mais do que todos os trânsfugas que, eleitos porque 
exibiam a nossa legenda, dela desertam hoje, cooptados pelos recursos 
"imencionáveis" do poder. Por isso mesmo, o Presidente nacional do partido, 
que o vem conduzindo com a força da ideologia e da honra, o Deputado 
Paes de Andrade, não podendo estar presente ao ato de filiação, saudou o 
retomo de José Aparecido com uma mensagem em que exalta as suas 
qualidades políticas e humanas. 

O PMDB de Minas sente-se revigorado no cumprimento de suas novas 
tarefas, nestes 12 meses que nos separam do pleito presidencial, com a 
presença de José Aparecido e com a presença do Presidente Itamar Franco, 
outro quadro histórico de nosso partido. As circunstâncias políticas nos 
haviam privado de seu convívio durante algum tempo, mas quando o seu 
patriotismo é mais exigido do que nunca, eles sabem que só em nossas 
fileiras podem exercê-lo. O PMDB, diante da perplexidade política de nossos 
dias, quando homens que se diziam de esquerda passam a endossar o crime 
contra o povo, em nome do mercado, reafirma-se aos olhos de nossa gente 
de Minas como o verdadeiro partido do povo brasileiro, o grande partido do 
Brasil. 

Saudando esse eminente homem público que retoma ao nosso PMDB, 
gostaríamos de fazer essa saudação, cumprimentando também todos 
aqueles que retomaram ao PMDB e todos aqueles que se filiaram até o dia 4 
de outubro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. presentes nas 

galerias, amigos da imprensa, há 34 anos lpatinga silencia no dia 7 de 
outubro em reverência aos trabalhadores heróis e vítimas do massacre 
ocorrido nesta data, em 1963. Numa fatídica manhã de outubrõ, os operários 
da USIMINAS e de empreiteiras da região resolveram se levantar contra as 
péssimas condições de trabalho e os péssimos salários e foram recebidos 
pela violência incontida dos soldados. sob as austeras ordens de um regime 
ainda germinando. • 

Assim, sob o peso das armas, o novo ciclo industrial do Vale do Aço nascia 
já com as marcas da violência, mostrando a disparidade entre o próspero 
desenvolvimento da indústria pesada e a exclusão social. Em lpatinga, até 
hoje, é uma incógnita o paradeiro de vários operários, desaparecidos 
naquele dia. Outros morreram ao fugir das balas perdidas, enterrando um 
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sonho de uma vida melhor para eles próprios e suas famílias. 

Mas como é da natureza do nosso povo, as tristezas são superadas pelas 
regras da sobrevivência. Mas a lembrança é com certeza a melhor fórmula 
para homenagear os nossos mortos e resguardar a liberdade conquistada, 
afastando a possibilidade de novamente assistirmos às cenas violentas que 
marcaram a história do povo ipatinguense. 

Outras tragédias tiveram como palco o nosso Pais. Candelária, Carandiru, 
o massacre de Leme, dos ianomânis, de Nova Eldorado dos Carajás 
aconteceram na tentativa inútil de sepultar a esperança em um País em que 
reine a justiça, a liberdade e a dignidade. 

lpatinga faz reverência aos seus mortos de 7/10/63 como heróis visionários 
que não sabiam ao certo a dimensão de sua luta. Não se colocavam como 
atores das missões transformadoras, mas, como mártires, ajudaram a 
entender que o direito à vida é inalienável. Infelizmente, essa história foi 
contada de forma drástica, e os anos que se seguiram mergulharam o País 
nas sombras da ditadura, aumentando a lacuna que nos separava da Justiça. 

lpatinga, nesse dia, lança ao Brasil um alerta para que todos vigiem e 
zelem pela democracia, que se indignem e se revoltem diante das injustiças, 
pois são as pequenas transgressões da democracia, são essas 
demonstrações de prepotência e a violência premeditada das ruas que 
geram as arbitrariedades; das arbitrariedades nascem as tragédias. 

Os trabalhadores mortos em 7 de outubro, humildemente, foram vítimas da 
violência, da omissão dos Governos, mas também foram precursores dos 
direitos mais fundamentais do ser humano e, para serem respeitados, 
ousaram desafiar os poderosos. 

Deixaram a lição de vida, do direito ao trabalho e à dignidade, e é por isso 
que nós, ipatinguenses, fazemos todos os anos reverências aos nossos 
heróis anônimos e tentamos entender o que ocorreu naquele dia. 

Nossa homenagem aos sindicalistas, aos metalúrgicos e aos funcionários 
da USIMINAS, aos servidores públicos, aos trabalhadores rurais e, enfim, a 
todos os trabalhadores do Vale do Aço, nesse dia, que relutamos em apagar 
de nossa memória, porque esses fatos nos ajudam a valonzar a nossa 
solidariedade, as nossas organizações sindicais, os movimentos sociais e a 
nossa luta por dias melhores . 

Ao povo de lpatinga, a nossa homenagem e um convite à reflexão sobre 
os novos rumos da humanidade, num mundo marcado pela alta tecnologia, 
por um lado, e pela enorme exclusão social, por outro. As tragédias do 
passado são referências históricas para se vislumbrar o futuro e corrigir os 
erros. Queremos um país do emprego, do desenvolvimento, da liberdade, da 
cidadania, da reforma agrária e onde os trabalhadores sejam respeitados. 

Por fim, queremos varrer de nossa sociedade a impunidade, para que, 



132 
como nossos antepassados, continuemos a escrever a história de nosso 
povo, a história das conquistas, da democracia e da justiça social. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito também a oportunidade para 
renovar o convite aos Deputados, aos amigos da imprensa e a todos os 
interessados no desenvolvimento do nosso Estado para comparecerem no 
dia 9 próximo, quinta-feira, em Valadares, onde teremos uma audiência 
pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização desta 
Assembléia, e estaremos discutindo o plano de concessão de rodovias. O 
Governo está apresentando a privatização das nossas estradas, e nós, do 
Vale do Aço, do vale do rio Doce e do vale do Mucuri, não estamos 
concordando com o que foi apresentado no dia 2 de setembro, numa 
audiência pública em que o DER-MG não contempla o Vale do Aço e o vale 
do rio Doce com o que era a expectativa da população: a duplicação da 
Fernão Dias, de Belo Horizonte a Governador Valadares. Sem essa 
duplicação da Fernão Dias até Valadares, estaremos colocando todo o Leste 
mineiro e todo o Nordeste isolados, distantes das perspectivas de integração 
com os grandes centros, com Belo Horizonte e com o MERCOSUL 

Nessa audiência pública, teremos a presença do Deputado Romeu Queiroz 
e do Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. Queremos contar também com a presença de 
alguns Deputados, porque os Prefeitos da região, os Vereadores, as 
lideranças empresariais, as lideranças comunitárias, os clubes de serviço, 
enfim, todos esperam dessa audiência de Valadares uma grande 
manifestação de insatisfação e descontentamento das nossas lideranças 
regionais com relação à ausência da nossa região na contemplação da 
duplicação dessa rodovia. 

Portanto, renovo aqui o convite. Façamos, no dia 9 próximo, quinta-feira, 
uma belíssima audiência pública, discutindo a importância social e 
econômica que têm o Vale do Aço e o vale do rio Doce. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Deputado Ivo José, quero 
parabenizá-lo pelo trabalho realizado; que aquela região, notadamente 
lpatinga e Governador Valadares, recebam o benefício da duplicação da 
estrada. Também gostaria de parabenizá-lo pela detenminação e pelo 
trabalho nesta Casa. A Comissão de Assuntos Municipais vai fazer essa 
reunião extraordinária lá, com muito prazer e empenho. Esta Casa, através 
do seu Presidente, o nosso competente Deputado Romeu Queiroz, também 
lá estará, para mostrar que a Assembléia sabe empenhar-se quando o 
assunto é de interesse de Minas Gerais. 

Quero parabenizar o Deputado Ivo José e a Assembléia. A Comissão de 
Assuntos Municipais tudo fará para que aconteça uma grande reunião em 
Governador Valadares, no dia 9 de outubro. Parabéns. 
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O Deputado Ivo José - Muito obrigado, Deputado Ronaldo Vasconcellos. 

Também agradecemos a V. Exa. por compreender a importância desse 
debate sobre a duplicação da nossa rodovia. Tenho certeza de que esse 
trabalho, desenvolvido de maneira integrada, com o apoio do nosso 
Presidente, Deputado Romeu Queiroz, terá continuação. Na verdade, 
continuaremos esse trabalho, porque, numa audiência pública no vale do rio 
Doce, entregamos ao nosso Presidente a ·carta do Rio Doce", que foi 
prontamente encaminhada ao Governador do Estado. Agora é o momento de 
cobrar, porque o plano está aí, e não estamos vendo ser contemplados o 
vale do rio Doce e o Vale do Aço. 

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Deputado Ivo José, solicito um 
aparte, primeiramente, para ser solidário com a manifestação que V. Exa. 
fez com relação às mortes ocorridas em 7 de outubro, em lpatinga. Sabemos 
como foi covarde o massacre. Entendemos que essas questões, 
infelizmente, continuam acontecendo nos embates, quando há reintegração 
de posse. Portanto, estamos apresentando um projeto para que essas 
reintegrações sejam resguardadas de uma série de cuidados sobre os quais 
teremos oportunidade de falar. 

Quero também parabenizar V. Exa. pela iniciativa de solicitar uma 
audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais, a ser realizada em 
nossa cidade, Governador Valadares, e pedir empenho de todos os 
parlamentares da região, Deputados Wilson Pires, Ermano Batista, Maria 
José Haueisen, Olinto Godinho e José Henrique. São vários os Deputados 
que podem nos ajudar. Também é importante pedir o apoio do Presidente da 
Casa, Deputado Romeu Queiroz. o Leste de Minas não pode continuar 
relegado a plano secundário. Isso seria uma discriminação. 

Por último, Deputado Ivo José, quero lembrar a V. Exa. que as esposas e 
mães dos militares também estão aqui aguardando um apoio de todos nós, 
para que votemos a favor do projeto do Deputado João Batista de Oliveira. 
Vamos manifestar que estamos de acordo com o fato de que esse projeto 
tem que ser votado agora, para anistia de todos os militares. _É isso que eu 
gostaria de falar. -

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado Marcos Helênio, agradecemos 
seu aparte. Já havíamos recebido, na entrada do Plenário, a manifestação 
dos familiares dos policiais que sofreram retaliações e punições. Vocês têm 
todo o apoio da nossa bancada. 

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ilustre Deputado Ivo José, pedi a palavra a V. Exa. para dizer que vou ajudá-
lo na sua luta pela duplicação dessa estrada tão necessária para a melhoria 
da qualidade de vida do nosso povo do Leste, mas também quero levá-la 
aos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, para podermos 

~----------------------------------------~ 
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promover o nosso progresso. Tenho certeza absoluta de que todos os 
Deputados dessa região estarão batalhando juntamente com V. Exa. para 
mostrar, principalmente ao Governo do Estado, a necessidade da duplicação 
dessa estrada. Nós, que trabalhamos na área da traumatologia, sabemos o 
quanto temos feito em conseqüência de acidentes horríveis que ali 
acontecem. Está de parabéns V. Exa. Não está presente aqui a ilustre 
Deputada Maria José Haueisen, minha companheira de trabalho, da minha 
cidade, que como eu também transita todas as semanas por essa estrada, 
mas tenho certeza de que estará conosco defendendo os interesses da 
nossa região. É isso, Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado Wilson Pires, agradecemos 
também a manifestação de V. Exa. Apresentamos um requerimento 
solicitando a realização de uma audiência pública, mas entendemos que 
esse é um desejo das nossas Lideranças e de todos aqueles que querem 
acabar com essa rodovia criminosa que interliga as nossas regiões. A 
duplicação da rodovia que liga Belo Horizonte a Governador Valadares não 
deve ser pensada apenas como solução para a questão dos acidentes, mas 
também em termos de desenvolvimento. Não queremos ficar isolados e por 
isso exigimos a integração do Vale do Aço e do vale do rio Doce com Belo 
Horizonte através da duplicação dessa rodovia. É por isso que realizaremos 
em Governador Valadares essa audiência pública, buscando a integração de 
Belo Horizonte à BR-116, em GovemadorValadares. Este é o apelo, este é 
o clamor de todo o povo da nossa região. 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, caros Deputados, 

Deputadas, pessoas que nos visitam nas galerias, entre as quais registro a 
presença de esposas e familiares de policiais militares, que estão 
prestigiando esta reunião nesta tarde: tramita nesta Casa projeto de nossa 
autoria que concede anistia aos policiais, aos trabalhadores que participaram 
do movimento reivindicatório do mês de junho e que se vêem hoje correndo 
risco de serem punidos com base no regulamento disciplin-ar da Polícia 
Militar. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e 
recebeu o brilhante substitutivo do Deputado Gilmar Machado, que permitiu 
que ele continuasse tramitando. O projeto vai à Comissão de Defesa Social, 
na qual é relator o nosso colega Paulo Schettino, e esperamos que em breve 
possa vir a Plenário para ser votado. 

Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do assunto. Estamos 
vivendo tempos de transformação. Notamos que houve uma grande 
transformação, inclusive dentro da própria PMMG. Só que essa 
transformação foi entre os praças. O Comando continua estagnado e ainda 
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na contramão. Sentimos que, no momento em que os praças foram para as 
nuas fazer um movimento reivindicatório, estavam conscientes de estar 
abrindo uma porta para novos tempos de uma nova polícia, a polícia que 
toda a sociedade deseja. Sabemos que a liderança do movimento tinha 
convicção de que, naquele momento, estava aumentando o seu 
compromisso com a sociedade, porque era um movimento que buscava o 
apoio de toda a sociedade para aquelas justas reivindicações. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Eu gostaria apenas de 
corroborar as palavras do Deputado João Batista de Oliveira, dizer que 
participei da reunião da Comissão de Constituição e Justiça em que se 
emitiu parecer sobre o projeto de V. Exa., sob os aspectos da juridicidade, da 
legalidade e da constitucionalidade, e afirmar o meu compromisso de votar 
de acordo com o parecer daquela Comissão, que, se não acolhe totalmente 
a idéia do ilustre Deputado João Batista de Oliveira, pelo menos atende 
parcialmente a essa idéia, que é justa, do nosso ponto de vista. Vamos votar 
com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que acho que satisfaz 
a intenção do Deputado, e eu gostaria até de ouvi-lo sobre isso. 

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Na mesma linha das 
colocações do Deputado Ronaldo Vasconcellos, eu gostaria também, em 
nome da Bancada do PMDB, de elogiar a iniciativa do nobre Deputado, no 
que diz respeito à apresentação do projeto de lei. No meu entendimento, a 
Comissão de Constituição e Justiça deu uma forma jurídica mais bem 
acabada ao projeto. A nossa intenção também é votar a favor do projeto de 
lei, exatamente porque, a partir do momento que terminou o movimento 
grevista da PM, esperávamos que viesse, por parte do Governo do Estado, 
uma proposta mais abrangente no que diz respeito à questão da PM. É muito 
importante esse gesto que vamos praticar dentro da Assembléia, exatamente 
porque estaremos cuidando de pessoas que fazem parte de uma corporação 
que tem mais de 200 anos e que precisa sofrer profundas modificações 
dentro dos seus quadros, principalmente no que diz respeito ao seu 
regulamento disciplinar. Já solicitei à assessoria jurídica da Assembléia para 
ver até que ponto podemos tomar a iniciativa de modificar õ regulamento 
interno da PM. Enquanto essas modificações não acontecem, estaremos 
prontos a apoiar todas as propostas que surgirem dentro desta casa para 
poder salvaguardar aquelas pessoas que, de forma muito justa e correta, 
participaram daquele movimento, para que eles não possam sofrer outros 
tipos de discriminação. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Obrigado, Deputado. Respondendo 
ao nosso colega, nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, gostaríamos de 
adiantar que o substitutivo aprovado pela Comissão atende plenamente. O 
que estamos buscando é exatamente não permitir o revanchismo dos 
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Coronéis, que querem se aproveitar de uma situação extraordinária - não 
acontece um movimento como aquele todos os dias -. para aplicar uma lei 
congelada há 20 ou 30 anos. Acho que um episódio como aquele exige 
também uma legislação moderna, porque uma movimentação que 
aconteceu naquele sentido foi uma movimentação de conscientização, de 
participação, de acordo com os tempos modernos, e os envolvidos estão 
sendo julgados por uma lei antiga, feita para perseguir, humilhar e oprimir os 
trabalhadores da Polícia Militar. 

Gostariamos de dizer aos Deputados que estamos trabalhando em nosso 
gabinete em contato permanente com várias lideranças do movimento e que 
é preciso, neste momento, que alguém tenha um gesto de boa-vontade por 
parte do Governo. O parlamento sempre foi vítima também de revanchismo. 
Quantos Deputados foram cassados, perseguidos e não puderam seguir suas 
canreiras! Estou olhando para o meu amigo e colega de partido, o Deputado 
lbrahim Jacob, que já sofreu tantas perseguições, e também o Deputado 
Marcos Helênio. Vemos que o próprio parlamento é vítima de revanchismos 
e perseguições. 

A Assembléia Legislativa, ao aprovar esse projeto, estará dando uma 
demonstração de boa-vontade e de tolerância para que o comando da PM 
possa se sensibilizar com isso e conversar com o Governador para que 
sancione essa lei. Precisamos discutir o papel da polícia em relação à 
sociedade, que espera que também a polícia mude. Mas uma polícia 
formada por uma maioria oprimida e humilhada não tem condições de 
discutir seu papel democrático, aquilo que a sociedade exige. 

Gostaria ainda de dizer que existem coisas na Policia Militar que são 
históricas e nas quais precisamos mexer. No final de semana estive com um 
Cabo que é reformado com 17 dias de salário, como se a família dos 
militares só se alimentasse durante 17 dias. Temos que aproveitar o 
momento e discutir a questão da previdência dos policiais militares. 

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Deputado João Batista de 
Oliveira, queremos dizer, em nome da Bancada do PT, que nosso partido 
está perfeitamente de acordo com seu projeto. Sabemos o que é fazer uma 
greve para reivindicar salário, sobretudo quando esse salário é de fome, é 
um salário que só traz problemas e dificuldades para as famílias. Sabemos 
que a greve dos PMs. embora tenha sido um problema seriissimo para o 
Estado, pois fez desencadear outras greves, não é culpa dos grevistas. mas 
daqueles que não se importaram com a situação de penúria em que viviam 
os militares. Estamos plenamente de acordo e achamos também que não é 
possível que o Governo use o revanchismo; como V. Exa. acabou de dizer 
aqui, penalizando e castigando aqueles que precisam sustentar suas 
famílias. Entendemos que a greve é o último recurso que os trabalhadores 
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usam para reivindicações, e que eles chegaram a esse ponto porque não 
agüentavam mais. 

Deputado João Batista de Oliveira, V. Exa. pode ter certeza de que a 
Bancada do PT estará totalmente de acordo, votando a favor desse projeto, 
que é muitíssimo justo. Sabemos das dificuldades de um policial. Falo 
sempre que jamais gostaria de estar na pele de um policial, que trabalha em 
situação de risco, que trabalha numa situação desgastante e com um salário 
desses. Reconhecemos que eles fazem um trabalho importantíssimo e que 
os maus policiais, que muitas vezes desrespeitam a instituição, não podem 
ser motivo para que aqueles que sacrificam e dão a vida pelo bem-estar da 
sociedade sejam penalizados por uma reivindicação justíssima que fizeram. 

o Deputado João Batista de Oliveira - Muito obrigado, nobre colega. 
O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Deputado João Batista de 

Oliveira, a tentativa de seu projeto foi a de promover, na polícia mineira, a 
reconciliação. Infelizmente, o que estamos vendo é a briga de alguns setores 
do alto comando da PM com o Governador Eduardo Azeredo, que 
encaminhou a Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97 a esta Casa para 
permitir a contratação de Coronel da reserva como Comandante da Polícia. 
E ao dar aumento sem seguir um critério, ele também achatou o salário dos 
oficiais. E o que vemos, agora, é que parcela desse alto comando, devido à 
falta de coragem de enfrentar o Governador, quer desfonrar, quer se vingar 
nos praças, nos Soldados, nos Cabos e nos Sargentos que lutaram 
legitimamente pelo direito fundamental de moradia, alimentação e lazer com 
suas famílias. Perguntamos ao Cel. Eleutério, Comandante nesta Capital, 
quando esteve participando de um debate nesta Casa, se não era hora de 
suspender as punições e tentar reconstruir um tempo perdido na polícia, pois 
o movimento foi deflagrado, também, pelo tratamento desigual, dado através 
de aumento diferenciado concedido aos oficiais. A oficialidade e o alto 
comando tinham responsabilidade no conflito, no confronto ocorrido. E ele 
nos garantiu que a polícia e o alto comando iriam instituir esse tempo novo 
de reconciliação. Lemos recentemente, com tristeza, no "Minas Gerais", as 
informações de punições e ameaças de expulsão da corporaÇão. Se existe 
alguém que deve ser expulso, nesse momento, esse alguém é um 
Governador incompetente, que foi incapaz de ter um comando na polícia que 
soubesse gerir a crise. Aqui ficam nosso apoio ao seu projeto e nosso apelo 
à Comissão de Defesa Social para que se reúna rapidamente. Também um 
apelo ao Deputado Paulo Schettino, que é o relator do projeto na Comissão 
de Defesa Social, para que permita que na próxima semana levemos esse 
projeto a votação em Plenário. O próprio Deputado Paulo Schettino já se 
pronunciou favorável ao projeto. Que esse parecer seja dado com urgência, 
porque a família militar não pode viver nessa crise, nessa insegurança que 
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este Governador irresponsável está provocando. Muito obrigado. 

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Depois do meu aparte, fui até 
à Mesa, conversei com o nosso Presidente, solic~ando a ele que, se fosse 
possível, fizesse uma recomendação especial para que seja prestado todo o 
assessoramento técnico e jurídico na Comissão de mérito, a fim de que 
pudéssemos - da mesma forma que ocorreu com o movimento de greve da 
PM. que, embora tenha ocorrido em vários Estados da Federação, eclodiu 
em Minas e teve repercussão em todo o Pais - fazer com que Minas saia na 
frente nessa questão. Poderíamos, nesta Assembléia Legislativa, dar um 
tratamento a essa questão que tivesse repercussão em todo o Brasil. Sr. 
Deputado, na condição de autor do projeto, é importante que ratificasse, que 
insistisse com nosso Presidente nessa posição para que houvesse uma 
determinação da Presidência, a fim de que a Comissão de mérito pudesse 
ter todo o assessoramento técnico no intu~o de que desta Assembléia saísse 
um projeto-modelo para todo o Pais. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Concluindo, Sr. Presidente. é 
grande a importância dos apartes, pois manifestam o pensamento político 
das bancadas. Achamos que isso serve como apelo ao próprio Comando da 
PM, para que seja um pouco mais tolerante e que estenda a mão aos 
mil~ares. A PMMG, após o movimento de junho, continua sendo a mesma 
policia eficiente. Voltaram todos ao trabalho, cada um na sua função e 
exercendo o seu papel. Somente o Comando continua exercendo o papel de 
perseguidor e opressor. 

Gostaríamos de terminar, fazendo um apelo ao Comando da Policia Mil~ar 
para que seja mais tolerante, porque a sociedade, os praças, os familiares 
que estão aqui querem paz. E tenho certeza de que o Governador também 
quer. Por isso, fazemos esse apelo para que se revoguem essas retaliações 
e se dêem condições ao policial de exercer profissionalmente o seu trabalho 
para que possa prestar o serviço que a sociedade espera. Queremos acabar 
com esse projeto, inaugurar novos tempos e acabar com o tempo da 
perseguição e da opressão, inaugurar novas formas de relacionamento entre 
o Comando e os praças. Queremos que a policia tenha- uma gestão 
democrática. Isso não vai diminuir nenhum Coronel ou policial, pelo 
contrário, quando o Comando respe~ar o dire~o dos seus trabalhadores, vai 
ser engrandecido por eles. Nossa medida prevê não a diminuição do poder 
de ninguém, pelo contrário, vai aumentar o poder daqueles que usam o 
diálogo e, cada vez mais, diminuir o poder daqueles que usam a mão de 
ferro e a força para oprimir trabalhadores. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Wilson Pires. 
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas; inicialmente, gostaria de parabenizar o Deputado João Batista 
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pelo projeto de anistia aos policiais de Minas Gerais. 

Eu não poderia deixar de trazer o nosso pensamento acerca do que 
ocorreu; o Estado viveu uma tensão emocional, e não sabíamos como 
poderia ter um desfecho feliz, se não fosse a magnitude e o posicionamento 
do ilustre Governador, para salvar do descrédito a nossa instituição 
centenária, que é a Polícia Militar. 

Foi um momento psicológico talvez o mais favorável para o Governo e 
talvez o mais desfavorável para a Polícia Militar. No momento em que o 
Governador triunfava pela primeira vez, depois de uma longa série de 
honrosas, mas reconhecidas e incontestáveis derrotas - quero dizer ao ilustre 
Deputado do PT Durval Ângelo que, no momento em que o Governador 
poderia tripudiar, levando ao paroxismo ou nele mantendo os militares que 
ansiavam por salários melhores e condições para que, sossegados, 
pudessem trabalhar e criar suas famílias -, ele comprovou, certificou a 
sinceridade dos seus propósitos verbalmente e trouxe ao povo mineiro a 
certeza leal e sincera de que, em tomo dos problemas fundamentais de 
Minas e do funcionamento das instituições legitimas, não haveria motivo 
para não aceder às aspirações dos militares, que sempre cumpriram com o 
seu dever; no passado, eles o fizeram e, no futuro, temos certeza, também o 
farão. Foram devidamente encaminhadas, estudadas em conjunto as 
soluções para os problemas fundamentais e cruciantes da instituição militar. 
O que se passou depois disso? Abertura de processos, punições, demissões. 

No momento atual, as esposas dos militares pedem anistia. Entendemos 
ser justo, muito justo, mas entendemos que o Chefe do Poder Executivo 
mineiro deve propor medidas que tranqüilizem o Estado e, sobretudo, lhe 
dêem segurança e paz, através da pacificação das Policias Civil e Militar. 

O Governador Azeredo não moveu perseguições contra os seus 
comandados - métodos que desonram qualquer governo, pela vingança e 
pelo temor infundado. Propôs medidas que não cabem, evidentemente, no 
plano das meras conversações. Propôs como Chefe do Executivo Estadual, 
que, afinal, não propõe outra coisa senão o cumprimento da leL 

Agora é hora de dar o balanço. E que balanço podemos fazer? Aos 
militares, foi oferecida a oportunidade de aceitar ou recusar uma proposta 
leal, mas não ao arrepio da lei. Dispôs-se o Governo ao sacrifício de 
contemporizar seus próprios ímpetos, de silenciar na hora de colher os frutos 
da vitória, não para si, mas para o povo, na sua aflição, a fim de dar ao povo 
a sua contribuição. Deu o que estava ao seu alcance. Deu, inclusive, os 
louros da popularidade ameaçada. Deu o justo ressaibo das amarguras 
vividas naqueles momentos. Deu tudo o que estava ao seu alcance, deu até 
mais do que lhe permitia sua dignidade pessoal suportar. 

Agora propõe-se a anistia. Tudo bem, acho que é justo. Temos que 
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aprovar esse projeto aqui na Assembléia Legislativa, Deputado João Batista. 
Propõe-se a anistia não como quem pede favores, mas como quem clama 
por medidas de interesse público para a instituição que tanto veneramos, que 
é a Policia Militar. Mas é uma maneira de provarmos que há, realmente, 
honestidade, responsabilidade no posicionamento do Governador. 
Entendemos que ele foi um autêntico lider quando tomou uma decisão em 
favor daqueles que pleiteavam melhorias salariais, melhoria de qualidade de 
vida para os seus familiares e para que não fossem punidos e proscritos da 
visão que se tem da PMMG. Essas eram minhas considerações. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a falar sobre o Nordeste de 
Minas Gerais. 

A descentralização administrativa do Governo Azeredo, se não for usada 
como instrumento politico de grupos, em beneficios eleitoreiros, se for 
realmente uma filosofia de Governo, poderá ser o passo fundamental para 
uma nova realidade, uma oportunidade de se valorizar e promover o 
desenvolvimento das regiões desiguais do Estado, principalmente o 
Nordeste mineiro. 

Sr. Presidente, as desigualdades existentes na nossa região dos vales do 
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus são fruto do fisiologismo de 
politicos inescrupulosos e governos incompetentes, que nos usaram somente 
para levar nossos votos. 

Mas chegou a hora da verdade, e temos o direito de ouvir todas as 
opiniões e conhecer todos os fatos. Aquilo que interessa aos outros cidadãos 
também interessa, pelo menos na mesma medida, se não ainda mais, aos 
desprotegidos do Nordeste mineiro. 

É esse, o mais pobre, que tem interesse em saber, por exemplo, como se 
comportam nosso Governo, nossos Senadores, nossos Deputados, nossos 
Secretários, nossos adjuntos e penduricalhos. Os mais humildes, mais que 
qualquer outra classe do nosso Nordeste mineiro, precisam saber se os 
compromissos assumidos em praça pública estão sendo cumpridos pelos 
eleitos e pelos que ocupam cargos, sejam aliados ou não do Governo. 
Querem saber se são capazes ou não de justificar a legitimidade dos votos 
recebidos. 

Querem saber se são capazes ou não de demonstrar que estão cumprindo 
os compromissos assumidos ou se estão falseando a verdade. Nada mais 
tem importância, senão isso, pois isso é o que amarra tudo mais. 

Esperamos que o nosso povo do Jequitinhonha mantenha acesa a chama 
da esperança, com sua inclusão na área mineira da SUDENE, fruto do 
trabalho de lideranças autênticas, como a Senadora Júnia Marise, para não 
citar outros. Embora já existam hoje muitos pais para a inclusão do 
Jequitinhonha na SUDENE, acho que são pais inominados. A Senadora 
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Júnia Marise e alguns outros líderes, Deputados Federais, como Maria Elvira 
e Aécio Neves, lutaram pela inclusão do vale do Jequitinhonha na área da 
SUDENE. O resto quer carona para tirar proveito político. 

Presidente, as áreas do Mucuri e do São Mateus, que junto com o 
Jequitinhonha constituem o Nordeste mineiro . começam a receber 
incentivos da Lei Minas por Minas, a "Lei Robin Hood", mas ainda é muito 
pouco. Somos tidos como um dos subsolos mais ricos do Estado, com um 
povo tão pobre. Nós, que conhecemos a fibra e a a~ivez do nosso povo, 
sabemos que poderemos reverter esta situação com nosso trabalho e nosso 
esforço, mas precisamos de oportunidades iguais às que se tem dado ao 
resto do Estado. Nosso povo é credor do Estado e dos seus dirigentes, dos 
seus políticos. Já passa da hora de resgatar essa dívida social. É um desafio 
a curto prazo. O Governo, se tiver realmente vontade política, como começa 
a demonstrar, tem que desencadear uma ação efetiva contra a pobreza. a 
fome e a miséria, criando condições de empregos para alcançarmos um 
futuro melhor para os nossos filhos. Não é mais possível adiar esta ação 
governamental. Muitos chefes de famílias ganham menos que um salário 
mínimo. 

Não suportamos. Sr. Presidente, mais esta humilhação por que passa o 
nosso povo, merecedor de, no mínimo, um padrão digno de sobrevivência. 
Temos que criar uma nova vida, uma nova aurora. Acreditamos de que isso 
é possível e absolutamente necessário para podermos ser um povo livre, 
dentro de uma sociedade justa e soberana. 

Mas para atingir o nosso objetivo maior, que é a democratização das 
oportunidades nos campos econômico e social, criando uma nova realidade, 
o Governo precisa de um plano mais ambicioso, adotando critérios de 
detalhamento de receitas e despesas e permitindo que os três vales -
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus- se integrem. 

A descentralização administrativa. desde que se dêem autoridade e 
responsabilidades aos Administradores Regionais e se cobre deles uma ação 
efetiva em benefício ao povo, sem uso político pessoal do cargo, poderá ser 
o embrião de uma nova realidade. da construção de uma só Minas. 

Com a descentralização, Sr. Presidente, o Governo terá que alcançar dois 
objetivos principais. O primeiro é a descentralização e a liberdade do ensino; 
o segundo é a descentralização e a assistência à saúde, que serão a base, o 
alicerce para o Governo mineiro construir um novo futuro para o Nordeste 
mineiro, evitando a migração para os grandes centros, fixando os nossos 
jovens na região e desenvolvendo seu potencial e sua vocação. 

Esse é um projeto de urgência que o Governador Azeredo terá que 
implantar; por ele clama todo o Nordeste mineiro. Espera-se muito do 
Governo atual. do Sr. Azeredo, que não pode desapontar, não pode frustrar 
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nossa juventude e tem que colocar esse projeto acima das divergências 
partidárias, acima das prevenções ou suscetibilidades pessoais. Terá que ser 
um projeto comum, um projeto verdadeiramente impessoal para promover o 
desenvolvimento do Nordeste mineiro. 

O que se quer fazer com o Estado, Sr. Presidente, deve se fazer, primeiro, 
pela educação e pela saúde; só depois, com o Estado. Por seu lado, a 
educação tem duas tarefas que convém lembrar: uma consiste em prolongar 
no tempo determinada concepção de civilização, um conjunto de noções, de 
tradições, um sistema de idéias, de princípios morais e de conceitos sobre a 
vida, sobre o mundo, sobre o destino do homem no mundo e na vida. A outra 
tarefa é um verdadeiro trampolim sobre essa base da tradição recebida, é a 
inovação, é a projeção para o vindouro. 

Assim, ela é mantenedora do passado, enquanto sustenta valores, mas 
também projeta o futuro, na medida em que se atira para construí-lo, 
preparando o caráter, ministrando conhecimentos e integrando o homem na 
sociedade que é e na sociedade que vai ser, tal e qual ele irá fazê-la. 

Pelo lado da saúde, o Governo tem que ser competente na profilaxia das 
doenças e no saneamento básico, para diminuir a mortalidade, 
principalmente a infantil. Deve criar dotações orçamentárias dignas dando 
condições para que os consórcios intermunicipais de saúde já implantados 
funcionem, fiXando o cidadão em sua cidade natal, junto a seus familiares. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o binômio educação e saúde tem que ser 
sinônimo de diminuição da pobreza e aumento da produtividade do Nordeste 
mineiro. As ações de saúde, juntamente com uma universidade regional, 
descentralizada, nos darão competência e capacidade para, com novas 
tecnologias, nos desenvolver e enfrentar o futuro, que tenho certeza será 
próspero, desde que haja vontade política do Governo Eduardo Azeredo. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, dois assuntos nos trazem à tribuna. O primeiro, Sr. Presidente, 
um requerimento que apresentamos, solicitando que o nosSo Projeto de 
Resolução n• 230/95 fosse incluído na ordem do dia. Esse projeto foi a 
primeira proposição de lei que apresentamos a esta Casa. Ele versa sobre 
mudanças estruturais no instituto de previdência dos Deputados Estaduais. 

Sr. Presidente, há dois anos nosso projeto tramita nesta Casa e já está em 
condições de ser colocado na ordem do dia para ser votado. Estamos 
apresentando, hoje, o quarto requerimento para que seja incluído na ordem 
do dia, por entendermos que o sistema de aposentadoria dos Deputados é 
inócuo e discriminatório e gera privilégios para uma minoria da população. 
Por isso, nossa compreensão é de que esta Casa precisa assumir, com 
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coragem: ou mantém esse sistema ou aprova o nosso projeto, modificando-
o, se julgar necessário, mas que assuma diante da sociedade o seu voto, o 
voto de cada parlamentar. Sr. Presidente, quando apresentamos o projeto a 
esta Casa, tivemos a preocupação de registrar em cartório de Belo Horizonte 
um documento mediante o qual abríamos mão dessa aposentadoria 
especial, mesmo que porventura tivéssemos outro mandato parlamentar. 
Queremos nos aposentar, sim, como professor que somos da rede pública 
de ensino - da rede municipal e da rede estadual. Por isso, Sr. Presidente, 
entendemos que os ares de mudanças trazidos pela discussão, no 
Congresso Nacional, particulanmente no Senado Federal, de mudanças no 
IPC, o instituto de previdência do Legislativo Federal, do congressista 
federal, devem fazer com que esta Casa inclua, ainda esta semana, nosso 
projeto em discussão, porque acho que essa discussão tem que ser 
assumida por este Plenário. 

Vimos, hoje, na imprensa, a intervenção correta de V. Exa., dizendo que a 
aposentadoria dos Deputados tem que ser como a de qualquer servidor 
público. E vimos nessas palavras, claramente, um apoio tácito a esse 
requerimento, para que venha a votação. Queremos fazer o debate no 
Plenário, queremos discutir, mostrar que temos propostas que podem ajudar 
a conter o déficit público e a manutenção de privilégios para uma minoria. E 
esta Casa tem que fazer essa discussão. 

A outra questão diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado. No final de 
1995, encaminhamos duas denúncias a respeito de concorrências e 
licitações nesse órgão, que tem que vigiar as concorrências e as licitações 
dos 853 municípios de Minas Gerais, de todos os órgãos da administração 
direta e indireta estadual, de todas as fundações públicas e das entidades 
privadas que façam convênios ou recebam recursos do setor público. Essas 
duas denúncias que fizemos são representações que ainda estão tramitando, 
em fase de inquérito, no Ministério Público, e hoje trazemos aqui, 
tristemente, uma terceira questão, apresentando um requerimento em que 
solicitamos infonmações sobre essas licitações. O Tribunal de Contas, no dia 
17/9/97, na pág. 44 do diário oficial do Estado, publicou o resultado de um 
processo de locação de 280 computadores, por 48 meses, e, pasmem os 
senhores, o aluguel mensal de cada computador está em R$154,65. O total 
do contrato é de R$2.078.496,00. E, mais ainda, cada computador alugado 
terá um custo total de R$7.423,20, quando sabemos que se compra um 
computador, em qualquer loja especializada, por R$1.250,00. o Tribunal de 
Contas poderia ter comprado 1.663 c:· -nputadores com o dinheiro da locação 
de 280 computadores. E, pasmem os senhores, o custo total da locação 
daria para, em oito meses, comprar todos os computadores. Ainda não 
sabemos qual foi a modalidade da locação, se foi processo licitatório, se foi 
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outro processo. Está tudo muito confuso. Também não sabemos o que o 
Tribunal de Contas irá fazer com todo o equipamento que tem hoje na área 
de informática, se esses 280 computadores, como entendemos, irão 
substituir toda a estrutura atual. 

Portanto, estamos apresentando esse requerimento, e peço ao Presidente 
agilidade para que possamos encaminhá-lo urgentemente ao Tribunal de 
Contas. Nele solicitamos cópia de todo o processo licitatório, cópia dos 
contratos de locação e, também, do parecer técnico que subsidiou a opção 
pela conveniência e oportunidade de se celebrar contrato de locação ao 
invés de "leasing" ou aquisição do equipamento. Geralmente, quando se faz 
um processo de locação, faz-se por via de "leasing", pois, assim, em oito 
meses de contrato, o Tribunal de Contas seria dono dos computadores. Se, 
em dois ou três anos, esses computadores ficassem obsoletos, pelo menos o 
Tribunal teria ganho um ano e meio no aluguel deles. E, mais ainda, ao 
renovar os computadores, o Tribunal de Contas poderia dar o equipamento 
antigo como uma parcela de entrada na compra dos novos. 

Então, queremos saber como o Tribunal de Contas, que tem a função de 
vigilância, vai se responsabilizar pelas licitações de 853 municípios, bem 
como por sua administração direta, por suas fundações e também por todo o 
processo licitatório do Governo e da administração estaduais. 

Esta Casa merece explicações. o Tribunal de Contas é órgão auxiliar 
nosso, do nosso trabalho de fiscalização financeira. Então, Sr. Presidente, 
solicitamos urgência na tramitação desse requerimento, para que possamos 
ter cópias desses documentos, a fim de fazermos um juizo, porque pode ser 
que os computadores tenham alguma placa diferente, algo que não tenha 
característica nem similar no mercado nacional, quem sabe algum outro 
equipamento que lhe dê uma garantia maior, para que possamos fazer um 
juízo. Mas ... que achamos estranho, achamos, e entendemos que há muito 
mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Obrigado. 

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. 

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência informa ao Plenário que determinou, de imediato, a 

realização de estudos objetivando a extinção do atual sistema de previdência 
parlamentar estabelecido na lei de criação do IPLEMG, em vigor. O órgão de 
previdência parlamentar, tão logo sejam definidas e aprovadas as diretrizes 
constitucionais em exame pelo Congresso, deverá ser implantado, de modo 
a adotar critérios e benefícios que sejam comuns a todos os cidadãos. Para 
tanto, a Presidência assinou o seguinte ato: "Tendo em vista a evolução do 
trâmite, no Congresso Nacional, das proposições relativas ao sistema 
constitucional de previdência e, em especial, quanto ao projeto de lei que 
prevê o fim do vigente sistema de previdência parlamentar, o Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, também, por lei, 
Presidente nato do Conselho Deliberativo do IPLEMG, em face, ainda, da já 
anunciada disposição de adequar as normas estaduais sobre a matéria 
àquelas que vierem a ser definitivamente adotadas no plano nacional e 
federal, resolve constituir comissão para acompanhar o andamento das 
referidas proposições no Congresso Nacional, bem como para proceder aos 
estudos preliminares, visando à mencionada adequação da legislação do 
Estado. Para tanto, indica, pela Assembléia Legislativa, os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira, Arnaldo Penna, Dílzon Melo, Geraldo Rezende e 
Maria José Haueisen; pelo IPLEMG, os seguintes associados: Drs. Gerardo 
Renault, Emílio Gallo, Hélio Resende, João Ferraz e Mário Pacheco. Ficam 
designados os servidores José dos Anjos Campos e João Alves Cardoso 
para prestarem assessoria. A reunião de instalação dessa comissão se dará 
na próxima terça-feira, dia 14 de outubro, às 9 horas, no Salão Oficial do 23• 
andar do Edifício Tiradentes. Sala da Presidência da Assembléia Legislativa, 
em 7/10/97." 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. Wilson Batista Neves, em Belo Horizonte; Paulo Schettino 
- falecimento do Sr. Antônio Álvares Fernandes, em Três Rios; Wanderley 
Ávila - falecimento do Sr. Luiz Adélcio dos Santos, em Bocaiúva (Ciente. 
Oficie-se.); Paulo Pettersen - sua desfiliação do PPB e seu ingresso no 
PMDB, a partir de 26/9/97; Ronaldo Vasconcellos- passa a atuar como Líder 
do PL; e Wilson Trópia - seu desligamento do PV e sua filiação ao PFL a 
partir de 16/9/97 (Ciente. Cópias às Lideranças. À Área de Apoio às 
Comissões.) . 
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Votação de Requerimentos 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 
requerimentos dos Deputados Marcos Helênio (2), em que solicita seja 
formulado ao Ministro de Estado da Reforma Administrativa pedido de 
informações relativo à distribuição dos servidores pertencentes ao quadro de 
pessoal da SUNAB, esclarecendo, em especial, a respeito da cessão de 
pessoal aos órgãos e entidades públicas do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, no Estado de Minas Gerais; e seja encaminhado ao Presidente 
da República pedido de informações acerca da distribuição das 
competências legalmente atribuídas à SUNAB, no âmbito da administração 
pública, após a extinção da referida entidade pela MP n• 1.576-2/97, 
especialmente sobre tais atividades no Estado de Minas Gerais (Oficie-se.); 
lvair Nogueira, em que solicita seja o Projeto de Lei n• 1.399/97 distribuído à 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; e João Batista de Oliveira 
(2), em que solicita atribuição de regime de urgência à tramitação dos 
Projetos de Lei n•s1.300 e 1.150/97 (Cumpra-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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marco Régis- Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber, de 

plano, não há número regimental para a continuação dos nossos trabalhos, 
principalmente porque a pauta contém matéria que exige "quorum" 
qualificado, motivo pelo qual solicito o encerramento da reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente -. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 70° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado, Marco Régis e João Batista 
de Oliveira (substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da . 
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Liderança do Bloco Democrático Trabalhista), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria 
Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marco Régis que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir esclarecimentos sobre o processo de reconhecimento, pela 
UNESCO, da cidade de Diamantina como Patrimônio Histórico da 
Humanidade e apreciar a matéria constante na pauta. Por solicitação do 
Presidente, o Deputado Gilmar Machado lê a seguinte correspondência: 
Ofício n• 345/97, da Sra. Marília Machado Rangei, Coordenadora Regional 
Substituta da 13" CR-IPHAN, comunicando e lamentando a impossibilidade 
de comparecimento da titular da coordenadoria, Cláudia Freire Lage, à 
reunião, em virtude de ter sido ela convocada para reunião de trabalho, em 
João Pessoa; ofício da Sra. Maria Eliane Novaes, Diretora da 
Superintendência de Organização do Atendimento Escolar da Secretaria da 
Educação, por meio do qual encaminha informações, a pedido desta 
Comissão, acerca dos trâmites observados no processo de municipalização 
de escolas estaduais, bem como esclarecimentos sobre a situação jurídica e 
funcional dos servidores e dos bens das unidades de ensino municipalizadas; 
oficio da Sra. Stela Mares Carvalho, Auxiliar Administrativo de escola 
estadual, em que solicita o empenho da Comissão para solucionar a situação 
precária em que se encontra a referida categoria profissional. A seguir, o 
Presidente convida para tomar assento à mesa os Srs. Amilcar Vianna 
Martins Filho, Secretário da Cultura; Jurema de Souza Machado, Presidente 
do IEPHA; João Antunes de Oliveira, Prefeito de Diamantina; jornalista 
Américo Antunes, Presidente da FENAJ, e concede a palavra ao Deputado 
João Batista de Oliveira, autor do requerimento que motivou a reunião, para 
suas explanações iniciais. Logo após, o Presidente concede a palavra aos 
convidados. Segue-se amplo debate, e fazem uso da palavra os Deputados 
Marco Régis, Gilmar Machado e João Batista de Oliveira. Após as 
considerações finais, o Presidente agradece a presença dos _convidados e 
suspende os trabalhos para as despedidas. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário. Na 
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira. relator da Emenda n• 2 ao 
Projeto de Lei n• 1.127/97, do Deputado Gil Pereira, o Presidente redistribui 
a matéria ao Deputado Marco Régis, que emite parecer pela rejeição da 
emenda. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer . 
Prossegindo, o Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
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os Projetos de Lei n•s 1.222/97 com a Emenda n• 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relator: Deputado José Henrique), 1.334 (relator: 
Deputado Marco Régis) e 1.341/97 (relator: Deputado Gilmar Machado). A 
seguir, o Presidente submete à apreciação da Comissão, nos termos da 
Deliberação da Mesa n• 487, os Requerimentos n•s 2.232 e 2.324/97, que 
são devidamente aprovados. Concluindo, o Presidente submete a discussão 
e votação, e são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n•s 1.158, 1.161, 1.221 e 1.262/97. Cumprida a 
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Paulo 

Piau. 
ATA DA 72" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas e doze minutos do dia primeiro de outubro de mil novecentos 

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Leonídio Bouças, Arnaldo Penna, João Leite, Marcos Helênio e lvair 
Nogueira, membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta, 
acusa o recebimento de dois oficios da Câmara Municipal de Janaúba e 
comunica que foram designados relatores dos Projetos de Lei n•s 1.290 e 
1.166/97 os Deputados Marcos Helênio e Arnaldo Penna, respectivamente. 
Encerrada a 1• Parte da reunião, passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento solicitando sejam 
convidados a discutir os repasses de recursos do Tesouro Estadual, a título 
de auxílio-creche, efetuados pela ASSETASCAD em beneficio dos 
servidores da SETASCAD, os Srs. Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho, 
da Ação Social, da Criança e do Adolescente; Luiz Schwarcz, Diretor da 
Superintendência Central do Tesouro Estadual; Edivam Gomes de Oliveira, 
Presidente da ASSETASCAD; Alvino Custódio, Coordenador do Núcleo de 
Trabalhadores da SETASCAD, e Maria das Graças dos Santos, Valéria 
Vieira Domingues, Cláudia Rodrigues César, Mauro Rodrigues e Gilberto dos 
Santos, representantes da Comissão de Servidores Associados da 
ASSETASCAD. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se 
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à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n• 23/97 no 1° turno, na forma do Substitutivo n• 1, da 
Comissão de Justiça (relator. Deputado Leonídio Bouças). O Deputado 
Arnaldo Penna procede à leitura de seu parecer sobre a Emenda n• 1 e o 
Substitutivo n• 1, apresentados em Plenário, no 1• turno, ao Projeto de Lei n• 
1.243/97. O relator, por seu parecer, conclui pela rejeição da emenda e do 
substitutivo. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - lbrahim 

Jacob- Marcos Helênio. 
ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade, João 
Leite e João Batista de Oliveira, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Andrade que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência acusa o recebimento de 
oficio enviado pelo Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, 
referente a assunto de interesse da Comissão. A seguir, o Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na ordem do dia. 
Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. o Presidente passa a palavra ao Deputado Joãn Leite, relator 
do Projeto de Lei n• 1 .150/97, que opina pela aprovação da matéria no 1 • 
turno, na forma do Substitutivo n• 1, com a Emenda n•1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se 
em 7/10/97, às 13h30min, na Câmara Municipal de ltabira, com a finalidade 
de se realizar audiência pública com representantes dos PROCONs estadual 
e municipal e da OAB-MG, que prestarão esclarecimentos a Prefeitos, 
Vereadores, Presidentes de entidades, Diretores de escolas e demais 
participantes sobre o tema "Municipalização da Proteção do Consumidor" . 



Logo após, detennina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Geraldo Nascimento, Presidente- Ambrósio Pinto- José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.307/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em análise 
propõe a declaração de utilidade pública da entidade Apoio à Mulher, à 
Criança e ao Adolescente- AMCA -, com sede no Municipio de Teófilo Otõni. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1• turno, em obediência ao disposto no Regimento Interno. 

Fundamentação 
As diversas atividades desenvolvidas pela cilada instituição objetivam o 

melhoramento das condições de vida e a promoção da fonnação humana e 
social das mulheres pertencentes às camadas mais carentes e a assistência 
de crianças e adolescentes. 

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

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.307/97 no 1° 

turno, na fonna original. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.311/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
o projeto de lei em destaque, do Deputado Arnaldo Canarinho, objetiva 

declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo Antônio, com sede 
no Municipio de Jabuticatubas. 

O projeto foi distribuido para exame preliminar à Comissão de Constituição 
e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação. Cabe agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1• turno, em 
cumprimento das nonnas regimentais. 

Fundamentação 
A entidade mencionada tem por finalidade continuar a obra beneficente de 

D. Quintiliana dos Santos Viana, instituidora do Hospital Santo Antônio. 



z a 

• 
• E 
~ 
;;; 
• ~ 
• " ·« 

151 
Oferece serviços de assistência na ãrea de saúde, mantém e administra 
esse estabelecimento de vital importância para o Município de 
Jabuticatubas. 

Devido à importância do trabalho por ela realizado, entendemos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.311/97 

no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Péricles Ferreira. o projeto de lei em epígrafe 

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

Desarquivada, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria. 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade FBBC vem, desde a sua fundação, em junho de 1991, 

assistindo as entidades beneficentes e filantrópicas do Município de 
Caratinga. Contribui com elas doando gêneros alimentícios e prestando 
serviços a fim de que possam melhorar a qualidade de vida das famílias 
carentes da comunidade. 

Entendemos, pois, que ela merece a outorga do título declaratório de 
utilidade pública. 

Entretanto. sob o aspecto formal, julgamos necessária a ap~esentação de 
emenda ao art. 1 o do projeto, para acrescentar a sigla que integra o nome da 
entidade. conforme consta no seu estatuto . 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.344/97 

com a Emenda n° 1, a seguir redigida . 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Fundo Beneficente 

dos Funcionários do Banco do Brasil de Caratinga - FBBC -. com sede no 
Município de Caratinga.". 



Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.347/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em 
destaque objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores de Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de 
Alvorada de Minas. 

A matéria foi examinada preliminannente pela Comissão de Const~uição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tram~ação. Vem agora o projeto a 
esta Comissão para o 1° turno de deliberação conclusiva, em cumprimento 
das nonnas regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação tem como finalidade melhorar as condições de vida 

nos bairros mais pobres de Alvorada de Minas, proporcionando aos 
moradores atividades sociais, culturais e desportivas. Também empreende 
iniciativas que visam a dotar a cidade de melhor infra-estrutura. 

Em virtude da importância de tais serviços, entendemos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.347/97 na 

fonna proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.215/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Feminina do Bairro Primavera, com sede no Município de Belo Horizonte. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, tal como apresentado, e agora compete 
a esta Comissão, de acordo com nonnas regimentais, apreciar a matéria no 
2° turno, em caráter deliberativo. 

Fundamentação 
Do exame da documentação que instrui o processo, verifica-se que a 

Associação em tela é sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica própria, sediada em Belo Horizonte. 

Chama-nos especial atenção o art. 2° do seu estatuto, por estabelecer 
como meta a proteção da saúde, da maternidade, da infância e da velhice, 
por meio de distribuição de remédio, execução de exames de vista e 
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administração de palestras, bem como o combate à fome e à pobreza, por 
via, principalmente, de doações de roupas e alimentos. 

Reafirmamos, portanto, o nosso reconhecimento da sua relevância social e 
o seu mérito em receber o pretendido título declaratório. 

Conclusão 
Em razão do aludido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.215/97 

no 2° tu mo, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.244/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - CCR -, com 
sede no Município de Unaí. 

Aprovada a matéria no 1 o tu mo, na forma original, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto 110 2° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A CCR atende às famílias carentes que a ela recorrem, 

indiscriminadamente, assistindo-lhes em suas maiores necessidades, 
inclusive por meio do fornecimento de cestas básicas. 

Ratificando o parecer desta Comissão no 1° turno, consideramos oportuno 
e merecido o título declaratório de utilidade pública que a proposição 
pretende outorgar-lhe. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.244/97 

no ZO turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° _1.252/97 
Comissão de Saúde e Ação Social -

Relatório 
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Feminina dos 
Moradores do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte . 

Aprovado o projeto no 1° tu mo, sem emenda, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos 
regimentais . 

Fundamentação 
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria, 

~----------------------------------------~ 
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reconhecemos a pertinência em se declarar de utilidade pública a entidade 
mencionada, tendo em vista as obras de beneficência e assistência social 
levadas avante por ela, sempre no intuito de melhorar as condições do 
Bairro Jatobá e adjacências. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.252/97 

no 2" turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.270/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 1 .270/97, do Deputado Ronaldo Vasconeellos, objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de 
Quilombo- ASCODIQ -, com sede no Município de Sabinópolis. 

A proposição foi aprovada no 1 o tu mo, com a Emenda n° 1. Agora, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2" turno. 

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

Fundamentação 
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria, 

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a ASCODIQ, tendo 
em vista a importãncia de seus trabalhos, que intentam lograr o bem-estar 
social dos segmentos marginalizados. 

É bom mencionar que o sucesso de suas atividades se deve, também, à 
iniciativa de pessoas e órgãos interessados na melhoria elas condições de 
viela elo povo. 

Conclusão 
Diante elo relatado, somos pela aprovação elo Projeto de Lei no 1.270/97 no 

2" turno, na forma do vencido no 1 o tu mo. 
Sala das Comissões, 7 ele outubro ele 1997. 
Aclelmo Carneiro Leão, relator. 

Redação elo Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.270/97 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrilo de 
Quilombo- ASCODIQ -, com sede no Município ele Sabinópolis. 

A Assembléia Legislativa elo Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada ele utilidade pública a Associação Comunitária elo 

Distrilo de Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município ele Sabinópolis. 
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Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N"1.275/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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O Projeto de Lei n• 1.275/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro José Adão de Camargos e Adjacéncias, com sede no Município de 
lguatama. 

Aprovada no 1" turno, sem modificação, vem a matéria a esta Comissão 
para ser apreciada no 2" turno de deliberação conclusiva, em cumprimento 
das disposições do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, sem fins lucrativos e de natureza beneficente, foi 

criada com o objetivo maior de promover o desenvolvimento econômico, 
social e cultural dos residentes no Bairro José Adão de Camargos e 
adjacéncias, no Município de lguatama. 

Por realizar importante trabalho de ajuda ao próximo, toma-se merecedora 
do titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.275/97 no 2• turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.132197 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.132197, do Deputado Wanderley Ávila, que declara 
de utilidade pública a Loja Maçõnica União e Fraternidade Palmense, com 
sede no Município de Palma, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos -do art. 270, § 
1", do Regimento Interno . 

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

PROJETO DE LEI N" 1.132197 
Declara de utilidade pública a Loja Maçõnica União e Fraternidade 

Palmense, com sede no Município de Palma. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçõnica União e 

Fraternidade Palmense, com sede no Município de Palma . 



Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.135/97 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.135/97, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, 
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Tupaciguara -, com sede no Município de 
Tupaciguara, foi aprovado no ZO turno, na forma do vencido no 1• turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.135/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Tupaciguara -, com sede no Município de 
Tupaciguara. 

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

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

Art. ZO- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.154/97 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei n• 1.154/97, de autoria do Deputado Wilson Trópia, que 

declara de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer da Mulher 
- ASPRECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1 •, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.154/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer da 
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Mulher- ASPRECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Câncer da Mulher - ASPRECAM -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.159/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.159/97, de autoria do Deputado Gil Pereira, que 

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Montes Claros -, com sede no Município de Montes 
Claros, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a fonna adequada, nos tennos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.159/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Montes Claros-, com sede no Município de Montes 
Claros. 

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

dos Excepcionais - APAE de Montes Claros -, com sede no Município de 
Montes Claros. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.174/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.174/97, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 

Leão, que declara de utilidade pública o Centro de Vida Independente de 
Belo Horizonte - CVI-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N"1.174/97 
Declara de utilidade pública o Centro de Vida Independente de Belo 

Horizonte- CVI-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Vida Independente 

de Belo Horizonte- CVI-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.191/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.191/97, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, que 

declara de utilidade pública a Associação de Assistência ao Portador de 
Deficiência de Araxá - FADA -, com sede no Município de Araxá, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N"1.191/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência ao Portador de 

Deficiência de Araxá- FADA-, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência ao 

Portador de Deficiência de Araxá - FADA-, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n• 

9.313, de 10 de novembro de 1986. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.200/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.200/97, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, 
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que declara de utilidade pública a entidade Cárttas Diocesana de Almenara -
CDA -. com sede no Município de Almenara. foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.200/97 
Declara de utilidade pública a entidade Cáritas Diocesana de Almenara -

CDA -. com sede no Município de Almenara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cárttas Diocesana 

de Almenara- CDA -. com sede no Município de Almenara. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.209/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.209/97, de autoria do Deputado Djalma Diniz, que 

declara de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová-Jiré - MOVIJ -. com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•. do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.209/97 
Declara de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová-Jiré - MOVIJ -. 

com sede no Município de Belo Horizonte . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová-Jiré 

- MOVIJ -. com sede no Município de Belo Horizonte . 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.224/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .224/97, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, que 

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Guimarânia -, com sede no Município de 
Guimarãnia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1 o, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.224/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Guimarânia -, com sede no Município de 
Guimarânia. 

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

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

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1997. 
Baldonedo Napoleão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião 

Costa. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.271/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1.271/97, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que declara de utilidade pública a entidade União Esportivo 
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.271/97 
Declara de utilidade pública a entidade União Esportivo Futebol Clube, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade União Esportivo 

Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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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 Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.278/97 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.278/97, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Planalto Esporte Clube, 
com sede no Município de Arinos, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.278/97 
Declara de utilidade pública a Associação Planalto Esporte Clube, com 

sede no Município de Arinos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação Planalto Esporte 

Clube, com sede no Município de Arinos. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 

o 
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ATA DA 3058 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.439 a 1.443/97- Requerimentos n"s 2.340 a 2.346/97- Requerimentos da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados José 
Militão, Marcos Helênio (2), Hely Tarqüínio, Maria José Haueisen e Péricles 
Ferreira - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação 
Social, de Agropecuária e de Educação e dos Deputados Alberto Pinto 
Coelho, Paulo Schettino, Wande~ey Ávíla e Marco Régis - 2• PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Decisão da Presidência 
- Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados José Militão e Maria José Haueisen; 
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados Hely Tarqüínio, Marcos 
Helênio (2) e Péricles Ferreira; aprovação - 2" Fase: Discussão e Votação de 
Proposições: Prosseguimento da votação, em 1• turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 34/97; chamada de votação nominal; existência 
de 'quorum" para discussão; anulação da votação - Discussão, em 2• turno, 
do Projeto de Lei Complementar n• 21/97; apresentação da Emenda n• 1; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 
1.083/97; encerramento da discussão - Chamada para recomposição do 
número regimental; inexistência de 'quorum" para votação 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Efmo Braz - Ivo 

José - Adelmo Carneiro Leão - Ainon Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Ca~os Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Errnano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de 
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José 
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel .Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h14min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 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: 
PROJETO DE LEI N• 1.439/97 

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de 
Almenara, com sede no Município de Almenara. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional e 

Cultural de Almenara, com sede no Município de Almenara. 
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 . 
Ajalmar Silva 
Justificação: Um dos pilares da sociedade moderna é a prática de uma 

política efetiva de desenvolvimento, que deve dar prioridade às medidas de 
promoção e proteção do ser humano, principalmente à educação . 

A Fundação Educacional e Cultural de Almenara é pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, instituída por escritura pública, e seu 
trabalho é orientado para o desenvolvimento da educação e da cultura do 
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Município de Almenara. Para tanto, cria e mantém escolas e 
estabelecimentos destinados a esse fim, com vistas ao aperfeiçoamento do 
ensino e à superação dos obstáculos que se interponham a suas metas. 

Tendo como fundamental a definição de estratégias que têm firmado o 
compromisso social de fomentar e preservar a qualidade do ensino e da 
cultura da localidade, a entidade faz jus à declaração de sua utilidade 
pública, o que nos faz esperar a anuência dos nobres colegas a esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.440/97 
Dà a denominação de Escola Estadual Martiniano Coelho à Escola 

Estadual de Barreiro da Raiz, com sede no Município de Janaúba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Passa a denominar-se Escola Estadual Martiniano Coelho a Escola 

Estadual de Barreiro da Raiz, com sede no Município de Janaúba. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 1997. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: Martiniano Coelho nasceu em 16/10/1896, tendo falecido em 

29/5/64. Foram quase 70 anos de vida, sendo mais da metade dessa 
existência dedicada à causa pública. 

Martiniano Coelho faz parte da história de Janaúba. Acompanhou as 
transformações de sua época. Exerceu mandatos políticos, tendo sido o 
primeiro Presidente da Câmara Municipal de Janaúba. 

Homem íntegro, Martiniano Coelho marcou a história de Janaúba, 
sobretudo por seu espírito de liderança. Colocando o coração em tudo o que 
idealizava, lutou pela melhoria da qualidade do ensino de Janaúba. 
Preocupado com as comunidades carentes, construiu, com recursos 
próprios, as dependências onde se instalou a Escola Estadual de Barreiro da 
Raiz. 

Dar a denominação pretendida a essa escola é reconhecer o valor de 
quem não mediu esforços para ver uma comunidade tão sofrida ter acesso 
ao ensino público. 

Conhecedor das raízes da família Coelho, uma das mais tradicionais de 
Janaúba, posso afirmar que Martiniano não tinha nenhuma vaidade pessoal, 
senão a de servir e a de ser útil enquanto vivo estivesse. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares à 
aprovação desta proposição. 
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- 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°1.441/97 
Determina a inclusão do ensino de informática nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de ensino de 1•, 2" e 3• graus. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Os estabelecimentos de ensino de 1°, 2" e 3" graus, oficiais e 

particulares, do sistema estadual de ensino, incluirão, obrigatoriamente, o 
ensino de informática em seus curriculos plenos. 

Art. 2• - A Secretaria de Estado da Educação, ouvido o Conselho Estadual 
de Educação, fixará a abrangência e o conteúdo dos programas letivos, 
levando em conta as atividades e peculiaridades econômicas de cada região. 

Art. 3• - Cabe ao Conselho Estadual de Educação dispor sobre os aspectos 
pedagógicos e didáticos relativos à implantação do ensino de informática. 

Art. 4" - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua 
publicação. 

Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 1997. 
Marcos Helênio 
Justificação: Vivemos em uma era em que, a cada dia, acentuam-se as 

desigualdades econômico-culturais das diversas regiões do mundo. Fruto da 
globalização, a competitividade se acirrou em todos os setores da vida 
moderna, especialmente nas atividades profissionais dos cidadãos. 

Uma das principais barreiras para quem busca trabalho é a informática, já 
que todas as empresas vêm exigindo conhecimentos básicos nessa área 
para a admissão de trabalhadores. 

Com efeito, devemos pensar a educação como um meio de promoção de 
oportunidades a todos, o que hoje, efetivamente, não acontece, posto que, 
mormente no ensino público estadual, a escola não fornece mais que parcos 
conhecimentos ao aluno, que pouco ou nada lhe acrescentam .em termos de 
horizonte na vida. A escola deve mudar para garantir a todos o- direito a uma 
existência digna. Desse modo, é fundamental que todo educandário ofereça 
o ensino da informática a seus alunos. 

A troca de informações diversas, a cultura, o aprendizado, tudo se 
processa de maneira mais rápida e eficiente nos grandes centros por meio 
da imensa rede mundial de computadores integrados. 

o mundo está em rápida e permanente transformação, exigindo, para se 
eliminar o descompasso entre a educação e o mercado de trabalho, a 
tomada de medidas, como a ora preconizada, capazes de elevar o padrão de 
nosso capital humano, garantindo igualdade de oportunidades a todos. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 

Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.442/97 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público comunicar a requisição 

de força policial para reintegração de posse, nos casos e nas condições que 
especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O Poder Executivo comunicará, de imediato e antes de sua 

execução, a requisição de força policial para reintegração de posse em áreas 
ocupadas com a finalidade de moradia ou cultivo da terra: 

I - ao Prefeito Municipal da localidade; 
11 - à Câmara Municipal da localidade; 
111 - à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia 

Legislativa; 
IV- à Comissão de Defesa Social da Assembléia Legislativa; 
V - ao Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
VI -ao Conselho Estadual de Defesa Social; 
VIl - ao órgão municipal de defesa dos direitos humanos da localidade. 
Art. 2• - A comunicação de que trata o artigo anterior conterá os seguintes 

dados: 
I - comarca, juízo e número da ação em que foi determinada a 

reintegração, bem como nome das partes envolvidas; 
11 - número exato ou aproximado de famílias instaladas na área a ser 

desocupada; 
111 -data e hora em que deverá ser realizada a desocupação; 
IV - providências adotadas pelo au1or para a guarda dos bens dos 

ocupantes da área e ou1ras providências afins; 
V - identificação da unidade ou das unidades policiais que atuarão no 

auxílio do cumprimento da ordem judicial. 
Art. 3"- Esta lei entra em vigor no ano subseqüente ao de sua publicação. 
Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário. -
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 1997. 
Marcos Helênio 
Justificação: Na atual conjuntura têm ocorrido momentos de grande 

tensão, nos quais os movimentos sociais entram em conflito com as ordens 
legal e institucional constituídas. Tal fenômeno se deve à imensa defasagem 
socioeconômica entre a grande maioria da população, pobre ou miserável, 
desempregada ou subempregada, e a minoria que se encontra no topo da 
pirâmide social. 

O interesse da proposição ora apresentada não é ou1ro senão cercar as 
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ações de desocupação por ordem judicial de áreas ocupadas por famílias de 
baixa renda de cautelas que as tomem menos traumáticas e amenizem seus 
resultados do ponto de vista social e humano. 

É uma proposta que não interfere na decisão judicial, tampouco no direito 
por ela reconhecido. Importante, no caso, é a possibilidade de a sociedade 
contar com mecanismos que tratem essas questões não como mero assunto 
policial, mas como problemas sociais. O projeto pretende também dividir a 
responsabilidade da desocupação, que, embora permaneça função da força 
policial, passa a órgãos e entidades capacitados a responder às 
necessidades mais imediatas dos despejados, buscando, assim, melhores 
condições de diálogo e a solução mais adequada para cada caso. 

Na certeza da extrema relevância deste projeto para o desenvolvimento de 
meios mais aperfeiçoados de integração entre o poder público e os diversos 
segmentos que compõem o organismo social, contamos com o apoio dos 
nobres pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N" 1 .443/97 
Garante ao consumidor o direito à opção do dia de vencimento das contas 

mensais dos serviços públicos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica assegurado o direito de escolha da data de vencimento das 

contas de consumo às pessoas físicas consumidoras, da classe residencial, 
dos serviços públicos prestados por empresa pública, sociedade de 
economia mista, empresa sob controle direto ou indireto do Estado ou 
qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta. 

§ 1•- Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o consumidor terá à 
sua disposição, no mínimo, 6 (seis) datas de vencimento, oferecidas a cada 
quinto do mês. 

§ 2" - A opção de que trata o parágrafo anterior será feita anualmente, 
devendo o fornecedor, no período próprio, anexar às contas de consumo 
modelo próprio de requerimento a ser preenchido pelo consumidor e enviado 
à repartição pertinente. 

§ 3"- Na hipótese de o consumidor não exercer seu direito de opção, ficará 
a critério do fornecedor do serviço o estabelecimento da data de cobrança. 

Art. 2" - Não incidirão multa por atraso ou juros moratórios sobre o valor 
relativo aos pagamentos efetuados até 1 o (dez) dias após a data de 
vencimento da conta de consumo. 

Art. 3° - O consumidor pobre terá tratamento privilegiado por parte do 
fornecedor, mediante pagamento de tarifas subsidiadas, na forma do 
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regulamento. 

Art. 4" - Ficam os fornecedores dos serviços obrigados a divulgar as 
medidas de que trata esta lei, por meio da inserção de publicidade nas 
contas de consumo e da utilização de mensagens a serem veiculadas pelos 
meios de comunicação. 

Art. s•- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor no ano subseqüente ao de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 1997. 
Marcos Helênio 
Justificação: É tendência contemporânea a paulatina ampliação dos 

direitos do consumidor. Entre os destinatários de produtos e serviços, uma 
categoria assume destacado relevo, qual seja a dos usuários dos serviços 
públicos. Com efeito, a partir de diplomas como a própria Constituição 
mineira e o Código de Defesa do Consumidor, vimos um pacifico 
reconhecimento da necessidade de se conceder maior espaço ao 
consumidor de serviços públicos. Vimos claramente nesta Casa que têm sido 
apresentados muitos projetos com esse objetivo, demonstrando, de maneira 
inequívoca, essa irreversível tendência. 

Observe-se que os direitos dos usuários dos serviços públicos são, cada 
vez mais, reconhecidos como fundamento para a exigibilidade de sua 
prestação nas condições regulamentares e em igualdade com os demais 
utentes. A administração pública só se justifica na medida em que presta 
serviços à coletividade, reconhecendo a essencialidade e a necessidade 
desses serviços para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. 

Como bem esclarece Hely Lopes Meirelles, "o fim precípuo desses 
serviços é servir ao público e, secundariamente, produzir renda para quem 
os explora. Daí decorre que o Poder Público deva intervir no serviço sempre 
que este não estiver sendo prestado a contento dos consumidores". ("Direito 
Administrativo Brasileiro", 16• ed., São Paulo, ed. Rev. dos Trib.) 

Vê-se, pois, que de nada adianta a prestação do serviço público se não 
estiver atendido o requisito da capacidade do consumidor para suportar o 
seu ônus. Por isso é que apresento este projeto, que fornece ao consumidor 
o direito de optar pela data de pagamento que melhor lhe convier. Rende-se 
a proposta à constatação de que nosso povo passa por situação 
extremamente delicada, sendo mais que justo garantir-se-lhe condição mais 
adequada para a quitação de seus débitos. 

Oportuna e eficaz, a proposição absorve o anseio de significativa massa 
da população, a qual se vê, muitas vezes, impossibilitada de pagar suas 
contas de serviços públicos em dia, em virtude da não-coincidência das 
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datas de vencimento dessas dívidas com a da percepção de seu salário. 
Assim é que, com confiança na sensibilidade dos nobres pares, contamos 
com o pleno apoio desta Casa para o projeto de lei ora submetido à sua 
apreciação. 

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

REQUERIMENTOS 
N• 2.340/97, da Comissão de Direijos e Garantias Fundamentais, 

solicitando seja enviado oficio ao Secretário da Justiça encaminhando 
denúncias de atos criminosos e ilegais ocorridos na Penijenciária José Maria 
Alkmin. (-À Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

N• 2.341/97, das Comissões de Justiça e de Administração Pública, 
solimando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à 
prestação de informações sobre os critérios estabelecidos por essa 
Secretaria para o cadastramento de entidades declaradas de utilidade 
pública. (-À Mesa da Assembléia.) 

N• 2.342/97, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicijando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas à 
realização de diligência técnica nas obras de construção da usina hidrelétrica 
de Miranda. (-À Comissão de Política Energética.) 

N• 2.343/97, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas à 
realização de diligência técnica nas obras de duplicação da Rodovia Fernão 
Dias. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.344/97, do Deputado Roberto Amaral, solicijando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com os órgãos e as empresas que 
menciona pela abertura da Semana de Trânsijo, realizada no Município de 
São Francisco. (-À Comissão de Defesa Social.) 

N• 2.345/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao 
asfaltamento do trecho de estrada entre os Municípios de Rio Pardo de 
Minas e Taiobeiras . 

N• 2.346/97, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas ao abastecimento de água 
nos povoados de Amargoso e Agreste, no Município de Verdelândia. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Direijos e Garantias Fundamentais e dos Deputados José Militão, Marcos 
Helênio (2), Hely Tarqüinio, Maria José Haueisen e Péricles Ferreira. 

COMUNICAÇÕES 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Saúde e Ação Social, de Agropecuária e de Educação e dos Deputados 
Alberto Pinto Coelho, Paulo Schettino, Wandeney Ávila e Marco Régis. 

2• PARTE (ORDEM DO DIA) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo 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. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Deputado Durval Ângelo apresentou, em 7/10/97, requerimento 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Resolução n• 230/95, 
de sua autoria, que altera a Lei n• 7.855, de 17/11/80, que altera a Lei 
Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais. Alega S. Exa. haver-se esgotado o prazo regimental para emissão de 
parecer pela Mesa. 

O projeto encontra-se, de fato, de posse da Mesa da Assembléia, 
aguardando parecer, após haver sido apreciado pelas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Administração Pública, esta a requerimento. Na 
hipótese de perda de prazo, caberia, nos termos do art. 140 do Regimento 
Interno, o encaminhamento do projeto à comissão seguinte, e não a sua 
inclusão em ordem do dia, como pretende o requerente. 

Ocorreu, entretanto, que, antes que pudesse ultimar a apreciação de 
matéria tão complexa, e em razão mesmo dessa complexidade, recebeu a 
Mesa pedido dos Líderes de bancadas para que se aguardasse a tramitação, 
no Congresso Nacional, de proposições referentes à previdência dos 
parlamentares. 

o adiamento não significou, porém, menor preocupação por parte da 
Mesa, tanto assim que, atenta à recente evolução do assunto no Congresso 
Nacional, esta Presidência acaba de proferir ato constituindo comissão para 
acompanhar a tramitação da matéria em âmbito federal e -proceder aos 
estudos preliminares visando à adequação da legislação estadual, o que 
inclui, naturalmente, a análise de propostas contidas em projetos em 
tramitação. 

Assim sendo, esta Presidência determina o imediato encaminhamento do 
Projeto de Resolução n• 230/95 à referida comissão, para que esta, ao 
desincumbir-se de sua tarefa, possa utilizar-se dos subsídios contidos na 
proposição, ao mesmo tempo em que subsidie, ela própria, a elaboração do 
parecer da Mesa sobre a matéria. 

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 1997. 
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Romeu Queiroz, Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Agropecuária - aprovação, 
na 67" Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.310/97, do Deputado 
Roberto Amaral; de Saúde e Ação Social - aprovação, na 79" Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.257/97, do Deputado Francisco 
Ramalho; 1.206/97, do Deputado Glycon Terra Pinto; 1.265/97, do Deputado 
lvair Nogueira; 1.216/97, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 1.229/97, 
do Deputado Roberto Amaral; 1.247/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 
e 1.028/96 e 1.109/97, do Deputado Wanderley Ávila; e do Requerimento n• 
2.067/97, do Deputado Elmo Braz; e de Educação -aprovação, na 71" 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.333/97, do Deputado Marco Régis 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Alberto Pinto Coelho -
comemoração dos 45 anos da revista "Manchete" e publicação de edição 
especial em comemoração da data; Paulo Schettino - falecimento do Sr. 
Sebastião Timóteo Silva, em Belo Horizonte; Wanderley Ávila - falecimento 
do Sr. Carlos Burle Carvalho, em Pirapora; Marco Régis - falecimento da 
Sra. Vila Maria Assunção, em Monte Belo (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita 

a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.236/97, de sua autoria. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 
244 do Regimento Interno. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja 
tomado sem efeito o requerimento solicitando a anexação do Projeto de Lei 
n• 1.202/97 ao Projeto de Lei n• 1.203/97, ambos de sua autoria. A 
Presidência defere o requerimento. 

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

requerimentos da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
solicita sejam encaminhados ao Governador do Estado da Paraíba, José 
Targino Maranhão; ao Secretário de Segurança Pública do Estado da 
Paraíba, Pedro Adelson dos Santos; ao Secretário de Justiça, Cidadania e 
Meio Ambiente do Estado da Paraíba, José Adalberto Targino Maranhão; ao 
Comandante da Polícia Militar da Paraíba, Cel. Américo José E. Uchoa; e ao 
Juiz da 7" Vara de Execuções Criminais do Estado da Paraíba, Hitler 
Siqueira Campos Cantalice, pedidos para que sejam tomadas todas as 
providências necessárias à apuração rigorosa e imparcial do assassinato de 
oito detentos do Presídio Modelo do Róger, localizado naquele Estado, 
durante a rebelião ocorrida no dia 29n/97. Requer, ainda, que a Câmara 
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Municipal de João Pessoa e a Arquidiocese da Paraíba sejam informadas do 
teor dessas solicitações (Oficie-se.); e dos Deputados Hely Tarqüínio, 
pedindo seja incluído em ordem do dia o Projeto de Lei n• 576/95, que 
dispõe sobre medidas para garantir o tratamento, a reabilitação e a 
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental e dá outras 
providências; Marcos Helênio (2), pedindo seja o Projeto de Lei n• 1.380/97 
distribuído também à Comissão de Defesa do Consumidor, e seja o Projeto 
de Lei n• 1.419/97 distribuído também à Comissão de Administração Pública; 
e Péricles Ferreira, solicitando que o Projeto de Lei n• 1.300/97 seja também 
apreciado pela Comissão de Administração Pública (Cumpra-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. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Prosseguimento da votação, em 1• turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n• 34/97, do Governador do Estado, que altera a 
redação do inciso VIII do art. 1 O da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em votação, a 
proposta. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo 
nominal. A Presidência esclarece aos Deputados que os que desejarem 
aprová-la responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão 
"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, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não há 

"quorum" para votação de propostas de emenda à Constituição. A 
Presidência toma sem efeito a votação e vai passar à discussão das demais 
matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei Complementar n• 21/97, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova redação ao art. 7• da Lei 
Complementar n• 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas gerais relativas 
ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum, a 
cargo da região metropolitana, e sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e dá outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1• turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
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EMENDA N• 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 21/97 
Acrescente-se ao art. 1•: 
"Rio Manso". 
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 1997. 
João Leite 
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Justificação: O Município de Rio Manso situa-se a apenas 62km de Belo 
Horizonte e é de grande importãncia para a região metropolitana, tendo em 
vista que nele situa-se o sistema de abastecimento de água de grande parte 
desta. 

Por tais razões, contamos com o apoio dos nobres Deputados para a 
aprovação desta emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi 
apresentada ao projeto a Emenda n' 1, do Deputado João Leite. A 
Presidência informa ao Plenário que, nos termos do § 4° do art. 196 do 
Regimento Interno, a emenda será submetida a votação independentemente 
de parecer. 

A Presidência, verificando de plano que ainda não há "quorum" para 
votação, vai proceder à discussão das demais matérias. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n' 1.083/97, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que institui a obrigatoriedade de mensagem aos 
portadores de deficiência auditiva na propaganda oficial. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n' 1, que 
apresenta. As Comissões de Saúde e Ação Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opinam por sua aprovação com a Emenda n' 1 , 
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

A Presidência vai determinar que se faça a chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados . 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 31 Deputados. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação, e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra 
a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, às 
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa 
de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 61' REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 6 
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DE OUTUBRO DE 1997, DESTINADA À ABERTURA DO 11 ENCONTRO 
NACIONAL DE INFORMÁTICA APLICADA AO LEGISLATIVO- ENIAL 97 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Atas - Composição da 

Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. Caio Túlio Costa - Debates -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Olinto Godinho -

Rêmolo Aloise- Roberto Amaral -Wanderley Ávila- Wilson Pires. 
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 
das atas das duas reuniões anteriores. 

Atas 
-o Deputado Roberto Amaral, 2"-Secretário, procede à leitura das atas das 

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Caio Túlio Costa, jornalista e Diretor do Universo On Line; 
Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC; Deputado 
Sebastião Tejota, representante da UNALE; Deputado Geraldo Rezende, 3°-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do 11 Encontro 

Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo- ENIAL 97. 
Execução do Hino Nacional ~ 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 
do Hino Nacional pelo Coral do SENAC. 

- Procede-se à execução do Hino, Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Autoridades já nomeadas que compõem esta Mesa; Srs. Deputados, 
senhores participantes do 11 Encontro Nacional de Informática Aplicada ao 
Legislativo - ENIAL 97 -, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à 
Assembléia de Minas. 

Os vínculos entre a informática e o Legislativo vão muito além da mera 
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utilização prática da primeira pelo segundo. Já se tomou lugar-comum dizer 
que infonnação é sinônimo de poder; um lugar-comum que parece mostrar-
se mais verdadeiro a cada dia. 

Os teóricos que se dedicam a fonnular cenários possíveis para um futuro 
não tão distante assim já levantaram a hipótese de uma sociedade em que o 
grande divisor de águas será a posse da infonnação. Um abismo entre os 
que a detêm e os despossuídos dela substituiria a distância que hoje existe 
entre ricos e pobres. Um novo tipo de marginalização social surgiria então. 

Devemos sempre considerar que a infonnática não é um instrumento 
neutro, que possa ser usado indiferentemente para o bem ou para o mal. Ela 
carrega implícita sua própria ética: uma ética de valores e contravalores que 
descortina para a humanidade horizontes fantásticos, ao mesmo tempo em 
que traz, em seu bojo, riscos e ameaças. 

A gradativa diminuição dos preços dos equipamentos, que caminha junto 
com a evolução tecnológica, por exemplo, parece sinalizar uma 
democratização dos recursos infonnacionais, pennitindo o acesso de 
crescentes parcelas da população a um universo de dados cada vez mais 
vasto. 

A Internet tem sido um grande fórum de intercâmbio de idéias, num debate 
que não conhece fronteiras nacionais ou ideológicas. Por ela, entretanto, 
circulam incitações ao terrorismo, pornografia infantil e propaganda de 
discriminação racial. A recente discussão travada nos Estados Unidos a 
respeito do controle estatal da grande rede dá bem a dimensão dos novos 
problemas que a infonnática levanta. Fazer dela um instrumento de 
liberdade e de promoção do homem, eis o desafio. 

O esforço para colocar recursos tecnológicos dessa natureza à disposição 
do parlamento deve significar, ao mesmo tempo, uma opção para pô-los a 
serviço do povo, razão última da existência das Casas Legislativas. Isso 
exige uma definição fundamental peta transparência das ações, pelo 
fortalecimento dos vínculos entre a instituição parlamentar e a sociedade, 
pela democratização da infonnação e do poder. 

Um dos aspectos mais promissores das novas tecnologias e seu caráter 
interativo. Utilizá-to em prol da maior interação entre o parlamento e a 
sociedade deve ser uma preocupação sempre presente em nossos projetos. 
Trata-se de um compromisso com a democracia do futuro. 

Não nos podemos esquecer ainda de um fato que tende a se acentuar. É a 
crescente articulação dos meios para tratar e distribuir a infonnação . 
Televisão, satélites, computadores caminham para constituir um todo 
fortemente integrado. 

A Assembléia de Minas já despertou para as imensas possibilidades dessa 
tendência e vem direcionando esforços no sentido de utilizá-tas. 
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A escolha de um modelo de infonnatização traz, em seu interior, uma 

questão ética e política que desejaríamos ver inspirando todos os debates 
deste encontro. 

Queremos expressar, em nome da Assembléia de Minas, nossa satisfação 
em sediar o ENIAL 97. Que estes três dias sejam momentos de fecunda 
troca de idéias e de experiências. E que, durante nossos trabalhos, o 
compromisso de bem servir ao povo e de contribuir para o aperfeiçoamento 
do exercício da cidadania esteja sempre presente. Um bom trabalho a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o jornalista Caio Túlio Costa, Diretor-
Geral do Universo On Une, que disporá de até 45 minutos para discorrer 
sobre o tema "Internet e a Participação do Cidadão- Mitos e Realidades". 

Palavras do Sr. Caio Túlio Costa 
Bom dia à Mesa, aos Srs. Deputados e a todos os presentes. Gostaria de 

agradecer, em nome do Universo On Line, a oportunidade de poder discutir 
com vocês a respeito da Internet, de sua realidade e dos mitos que a 
envolvem. Vou tentar ser breve, para pennitir alguns questionamentos. 
Preparei uma pequena apresentação para que vocês vejam a parte principal. 
Depois, gostaria de fazer uma pequena navegação na Internet, através de 
uma conexão discada aqui. Vou mostrar o lado mais pedagógico que pode 
ser encontrado hoje na rede. Serão alguns pequenos exemplos retirados do 
Universo On Line. Gostaria, se possível, que se ligasse o telão. 

Um dos mitos que envolvem a própria criação da Internet são os velhos 
mitos que envolvem a aparição de qualquer novo meio de comunicação. O 
rádio veio para acabar com o jornal; a televisão, com o rádio; o vídeo, com o 
cinema; a Internet chegou para acabar com o jornal; o "cable-modem", com 
a Internet e os provedores de acesso, e por aí vai. Esse é o primeiro grande 
mito. O que tem que ser levado em conta é que ela é um novo meio de 
comunicação. Isso parece um lugar-comum ou uma frase feita, mas as 
pessoas responsáveis pelo que se pode fazer dentro de todos os meios de 
comunicação ainda não se deram conta de que ela é realmente uma nova 
mídia e é diferente. E o que ela tem de diferente? Traz uma série de 
vantagens e problemas, alguns deles listados pelo Romeu, no início da 
seção. 

Passando a fase de que esse mito é realmente um mito e de que ela vai 
acabar com outras mídias, porque nenhuma midia acabou com ela, 
precisamos discutir como utilizá-la. A primeira realidade da Internet é que ela 
é a mãe de todos os espaços. Se pensar em tennos de jornal e revista, você 
vai ter sempre a limitação dada pelo papel, matéria-prima bastante cara. 
Então, não podemos colocar ali todo o conteúdo que queremos. E na Internet 
podemos fazê-lo. A matéria-prima usada para estocar infonnações é 
relativamente barata, e muito mais barata do que a matéria-prima papel é o 
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espaço em disco. É evidente que isso exige capacidade de processamento, 
mas quando se compara o preço de um disco com o do papel para levar 
jornais para milhares e milhares de pessoas, isso é muito mais barato. Então, 
ela não tem realmente espaço. 

Ela também não tem tempo. Na televisão e no rádio estamos limitados 
pelo tempo. Qualquer televisão, seja a TV Legislativa, a do Senado, a TV 
Globo ou a TV Cu~ura, tem 24 horas por dia para passar a programação, e 
com horários determinados. Se você quer ouvir um noticiário, tem que 
esperá-lo; se quer alguma informação, tem que aguardar o plantão especial. 
Com a Internet, não. Você entra ali em qualquer tempo e pega a informação 
que quer, que deixou de ver ou saber há minutos. E ela é interativa. As 
outras mídias conseguem alguma interatividade, mas de maneira muito 
restrita. É um jargão dizer que a Internet é interativa, mas não estamos 
tirando dela a interatividade possível. Quase 95% das "home pages" 
disponíveis são estáticas, simplesmente tranferem para a Internet as 
informações estáticas que existem nos relatórios. nos jornais, nas revistas e 
nos livros. Apesar de todo mundo saber que ela é interativa, as pessoas 
responsáveis pelo seu uso pouco utilizam essa interatividade. 

São três conceitos importantes para as pessoas que estejam preocupadas 
em usar essa nova mídia, no sentido de fazer crescer a participação do 
cidadão e no sentido de tomar mais transparentes as tarefas, os deveres e 
as obrigações do Estado, sejam obrigações legislativas ou executivas. É 
muito importante que essa interatividade seja usada. 

Brincava há pouco com o pessoal da imprensa dizendo que, apesar de 
termos algumas páginas disponíveis na Internet que mostram alguns 
orçamentos ou ações governamentais, o máximo de interatividade que o 
governo conseguiu até hoje foi para nos cobrar mais imposto, ao permitir que 
a declaração do Imposto de Renda possa ser feita por via da Internet. Quer 
dizer, quando interessa usá-la para arrecadar mais, o Brasil é pioneiro em 
usar essa tecnologia . 

Gostaria que fôssemos pioneiros em tomar interativa a participação do 
cidadão nas decisões e nas tarefas do Estado, em qualquer nível. municipal, 
estadual ou federal. Mas isso não acontece . 

Bom, sõ para os senhores terem uma idéia do mercado brasileiro. São 
números atualizados. Hoje, o Brasil tem mais de 600 provedores de acesso . 
Estamos falando, inclusive, dos provedores de acesso governamentais, 
como as universidades, as instituições e as companhias estatais. Dados do 
Comitê Gestor da Internet mostram que o Brasil tem mais de 120 mil "holds". 
São mais de 120 páginas hospedadas em servidores que vão desde os 486, 
ligados com conexões precárias à rede das redes, até poderosos provedores 
de informação, como, no caso, o Universo On Line. 
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Consideramos mais real esse terceiro número sobre a quantidade de 

pessoas que já estão conectadas à Internet no Brasil, contando, inclusive, os 
acessos não comerciais. O Comitê Gestor fala em mais de 1 milhão de 
pessoas e já chegou a falar em 1 ,5 milhão. Não consideramos esses 
números verdadeiros. Acho que podemos afirmar que são, 
aproximadamente, 800 mil pessoas conectadas. O Universo On Line já tem 
mais de 550 mil pessoas cadastradas. Quer dizer, hoje, somos um enorme 
"site" de audiência nacional e cadastramos todas as pessoas que entram ali. 
Já chegamos a um número maior que 500 mil. Seguramente, nem todos os 
intemautas brasileiros estão registrados. 

Já temos mais de 2 milhões de assinantes de TV paga, 3,2 milhões de 
telefones celulares e 5 milhões de computadores espalhados pelo Brasil, que 
é um número absolutamente ridículo, pequeno, se comparado com os 36 
milhões de aparelhos de TV, que, por sua vez, é muito grande se comparado 
com os míseros 16 milhões de linhas telefônicas fixas. Isso reflete a situação 
do Brasil, a situação do monopólio nas telecomunicações, enfim, reflete todo 
o problema nacional no setor das telecomunicações, que, num futuro 
próximo, daqui a um ou dois anos, esperamos esteja, em parte, equacionado 
ou começando a se equacionar. 

Hoje, diria que a Internet já é um meio de comunicação de massa no 
Brasil, mas não expressamente massivo, pois a participação do cidadão não 
é absolutamente fácil. Temos 5 milhões de computadores no Brasil, e eles 
continuam sendo vendidos com uma taxa de importação altíssima. 
Poderíamos ter computadores com preços compatíveis com os do mercado 
mundial, mas não temos. 

Entrando um pouco no Universo On Line, temos mais de 350 mil páginas 
de informações, entretenimento e serviço distribuídas em 200 canais 
diferentes. As 28 estações, quem já navegou pelo Universo On Line 
conhece, vão desde ba1e-papo, biblioteca, jornal eletrônico em tempo real, 
busca, classificados, compras por computador, saúde, correio, criança, 
diversão, economia, esporte, fórum, Internet, jogos, jornais, terramenta de 
customização, novelas, novidades, radar uol, que é um instrumento 
poderoso de busca na própria Internet, rádio, televisões, revistas, serviço ao 
assinante, tempo, trânsito, últimas notícias, viagens e uma estação de "web-
sites" pessoais. 

Vou passar rapidamente à estrutura, porque isso não tem muito sentido 
nessa nossa conversa. Quero deixar mais tempo para conversarmos, só para 
os senhores terem uma idéia da evolução da audiência da Internet no Brasil. 
É uma audiência extraordinária. Isso mostra o potencial que esse 
instrumento tem e que não está sendo usado no sentido da educação, da 
formação da cidadania. E quando está sendo usado é por instituições que, 
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como sempre, estão· indo na frente do Estado. Vocês vão ver isso num 
pequeno exemplo que mostraremos adiante. 

Começamos o "site", isso em 16 meses, em 28 de abril de 1996, que foi 
um domingo, com meio milhão de "hits". Fechamos setembro com uma 
média de 3,7 milhões de "hits". Posso estar aqui querendo ensinar padre-
nosso a vigário, mas o "hit" é cada requisição que é fe~a num servidor. Uma 
página na Internet pode ter de um a "n" "hits". Um texto, uma foto e um 
desenho, cada um desses elementos, formando uma página, pode ser um 
"hit". Então, você vai buscar o texto num servidor, a foto noutro lugar e o 
desenho em outro. Essa página só existe virtualmente no computador de 
quem a chama. Não existe da maneira como ela é, arquivada devidamente 
dentro do servidor. Até pode existir, mas normalmente não. Ela se forma 
virtualmente. Aqui vem a página vista. É uma outra medida de controle na 
Internet. Um "site" como a Universo On Line está hoje com 3.300.000 
páginas vistas por dia. Cada página dessa contém, em média, seis "h~s·. 
Isso projeta uma evolução extraordinária de páginas vistas. Projeta uma 
média de mais de 30 milhões de páginas vistas. para dezembro do ano 
2000, se formos numa projeção conservadora de crescimento de 5% ao mês, 
o que não é real, porque ele tem sido de mais de 15% ao mês. Nem sei se o 
Brasil vai ter banda quatro anos para agüentar essa projeção conservadora 
que coloquei aqui. Não sei se teremos canais suficientes para desovar essa 
demanda. Isso tem um certo interesse, que é o perfil dos usuários. 
Chegamos, até o dia 4, com 566 mil usuários cadastrados, com nome. 
endereço e "e-mail". Isso já é fruto de uma limpeza que foi fe~a no "data 
base". Não consideramos aqui meios falsos, cadastros duplicados. Desde 
dezembro até agora, 566 pessoas preencheram o cadastro dentro do 
Universo On Line. Dessas, 80% são homens, o que reflete o perfil da Internet 
mundial. Nos Estados Unidos, o número de mulheres está aumentando. 
Temos 17% até 20 anos, e a grande maioria, de 20 a 40 anos. freqüentando 
as páginas específicas do "Universo On Line". Isso não é pesquisa, é 
resultado do cadastro de 560 pessoas. Isso é muito real. Não há nenhuma 
margem de erro. Reflete, evidentemente, o altíssimo grau de escolaridade 
das pessoas que freqüentam a Internet. Dá também idéia das classes 
sociais, que são A e B, de classe média para cima, do perfil profissional - e 
vocês podem ver que há mu~os jornalistas, engenheiros, administradores, 
advogados, médicos. bancários. comerciantes, empresários, mas a grande 
maioria é estudante. São quase 40%. Desses 566 mil 89% estão no Brasil, 
8% estão nos Estados Unidos e 3% em outros países. Evidentemente, são 
pessoas que falam português, que entendem português e que têm interesse 
no Brasil, porque o "site" é inteiramente em português. 

E o que muda na Internet e tem a ver com nossa conversa a respeito de 
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mitos e formação da cidadania? Ela toma a comunicação muito mais fácil. 
Em lugar do jornal impresso, da revista, do livro, do relatório, temos agora o 
arquivo digital, facilmente acessado. E muito mais facilmente acessado 
quanto mais a indústria da informática puder oferecer produtos a preços 
realmente compatíveis com a renda da grande maioria dos cidadãos 
brasileiros. 

Ao invés de irmos à biblioteca. com seus arquivos empoeirados e com 
aquela dificuldade de acesso - é necessário pegar um ônibus, ir à biblioteca, 
na universidade, pedir o livro, esperar que ele chegue, tê-lo em mão para 
fazer a consulta -, podemos usar a rede. Esse é um instrumento brutal de 
facilitação da comunicação. E, além do consumo passivo, pode haver a 
interação - pode-se exigir a resposta e ter a resposta imediata, abrir um 
"checking room' com 20 pessoas, deixando mais mil pess<ias assistindo, 
fazer um vestibular "on line", uma entrevista coletiva com os Deputados "on 
line", prestar contas "on line" e muitas coisas mais. E, quanto à espera de 
informações, temos aqui a informação chegando em tempo real, no exato 
momento em que você está conectado. 

O que não muda é o seguinte: no lugar dos olhos, continuam os olhos; no 
lugar do cérebro, continua o cérebro. O que acho importante, repetindo um 
conceito do José Paulo Paes, um poeta brasileiro, que tem muito a ver com 
cidadania, muito a ver com a formação do cidadão, é que a cultura não é 
aquilo que entra pelos olhos. Não basta olhar. Cultura é aquilo que modifica 
o olhar. Para nós, do Universo On Une, a Internet é um instrumento a mais 
na busca desse olhar modificado. 

Então, vou entrar no "site", especificamente na nossa seção de biblioteca, 
para que possamos conversar e mostrar pequenos exemplos de coisas que 
tomam a educação mais fácil. Aqui, por exemplo, temos 13 dicionários. 
Então, estamos fazendo uma conexão de escada, por via do Universo On 
Une, aqui em Belo Horizonte, onde ele é provedor de acesso. Agora o 
computador está pedindo que eu me identifique, que digite a senha. Bem, 
qualquer pessoa pode fazer a consulta. Podemos, por exemplo, chamar um 
dicionário português-inglês ou português-português e fazer uma consulta "on 
line", imediatamente. Isso não é uma mera página estática. Perdoem-me, 
não estou conseguindo. Só um minuto por favor, volto já com a imagem. 
Vamos pesquisar uma palavra qualquer. Por exemplo, "assembléia". Agora 
vamos fazer a busca. Aí está: "assembléia" não consta desse dicionário. 
Não, desculpem-me, foi um erro de digitação. Escrevi com "n". Agora sim, 
vamos ver o que diz o dicionário: "Assembléia - assembly; meeting .. ." Não 
consigo ler direito daqui, mas vocês podem ver que ali está a tradução em 
inglês. 

Podemos ter, por exemplo, uma enciclopédia feita com verbetes da 
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Oxford, da "La Rousse". Podemos consultar qualquer verbete e ter respostas 
imediatas. Não se compra a enciclopédia, não se paga nada por ela. Ela está 
disponível na rede. É só entrar. Ela é uma das poucas coisas que tomam a 
rede um instrumento sensacional para facilitar a educação, para facilitar a 
busca. 

Podemos ter também notícias em tempo real. Vamos entrar num jornal, 
que é o "Brasil On Line", feito em tempo real. Estamos entrando nele nesse 
momento e vamos ver a hora em que ele foi atualizado. Não precisamos 
mais esperar o jornal para ter notícias de economia, esporte, política, do que 
quisermos. Ele foi atualizado às 10h2min. Há os resultados da rodada, um 
retrospecto de toda a viagem do Papa ao Brasil e já há notícias do dia. 

Outra maneira de se ter notícias é ir onde elas aparecem, por horário, 
enquanto estão acontecendo. O "site" foi atualizado às 1 Oh1 min: "Papa 
Chega em Roma". Então sabemos que, felizmente, o Papa já chegou, são e 
salvo, pelo visto. Essa é a última notícia dada no jornal. 

Basicamente, é isso que eu queria apresentar. Gostaria de deixar alguns 
minutos para questões, para vermos o que mais vocês acham que 
deveríamos discutir. Acho importante frisar que o meio está aí e já começa a 
ser um meio de massa, se compararmos a quantidade de pessoas que 
passam por "sites" como o Universo On Line ou "sites" populares, tanto no 
Brasil quanto fora, muitas vezes muito superiores a muitos meios de 
comunicação de massa espalhados por todo o país. 

Especificamente do ponto de vista das autoridades, que poderiam utilizar 
melhor esse meio, não vejo um trabalho muito grande, a não ser na coleta 
de impostos. Há, sim, alguns esforços para disponibilizar o orçamento e 
levar mais informação, mas não há nenhum esforço maior do ponto de vista 
da interatividade. 

Evidentemente, um lado polêmico é que essa rede permite qualquer coisa. 
Assim como permite uma enciclopédia, ela permite fotos de crianças em 
situações extremamente questionáveis, permite "sites" com informações 
sobre terrorismo, permite "sites" nazistas, etc. Essa é uma característica da 
rede: é muito permeável, e o seu protocolo é muito demoêrático, nesse 
sentido. Essa é uma discussão importante, que deve ser levada a cabo por 
pessoas sérias, que estejam preocupadas tanto com a formação do cidadão 
quanto com a manutenção da própria liberdade de comunicação. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Nesse instante daremos 
início à fase de debates, que terá a duração de aproximadamente uma hora . 
As perguntas poderão ser feitas oralmente ou por escrito. Para que 
possamos agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso 
do microfone que se identifiquem, que sejam objetivos e sucintos, 
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dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante 
disporá de até 3 minutos para a sua intervenção: Estão abertos os 
questionamentos, os debates. 

Debates 
O Sr. João Holanda - Queria fazer uma pergunta ao Dr. Caio. A "Folha de 

S. Paulo", nos últimos anos, tem se notabilizado por ser um jornal de bastante 
opinião, pois abriga a idéia de que a informação não é apenas notícia, mas 
também opinião. Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco a idéia de 
como fica isso na Internet, porque, por mais que se procure fazer isso na 
imprensa tradicional, temos recursos bastante diferenciados na Internet, que 
permitem não só que se expresse informação da forma mais rica, mas 
também da forma mais democrática, heterogênea e permeável a opiniões 
muito distintas. Às vezes, um jornal não comporta isso com tanta facilidade. 
É mais ou menos isso. 

O Sr. Caio Túlio Costa - Penso que a diferença é a seguinte: o que 
determina a eficácia de um jornal, seja ele impresso ou esteja ele na 
Internet, é a audiência. Não adianta termos opiniões fortíssimas num jornal 
que não tem audiência e, portanto, não consegue levar essa opinião para 
uma parcela significativa da população e não consegue fazer formar essa 
opinião. Então, penso que com a Internet é a mesma coisa. Quer dizer, não 
adianta você ter um "site" e ter uma opinião dentro desse "site", se ele não 
tem audiência. E, para isso, você precisa ter uma grande capacidade de 
processamento e ter banda com a rede. O que se toma mais fácil na Internet 
é que fazer um "site" e colocá-lo no ar é muito mais barato e menos custoso 
do que fazer um jornal. Agora, as regras de criação de conteúdo e as de 
formação de opinião são as mesmas para qualquer mídia. Temos pessoas 
que dão opiniões de maneira bastante abalizada na televisão, no rádio, nas 
revistas e nos jornais. O que qualifica essa opinião é a seriedade do produto 
e a sua audiência. Isso vale para a Internet, da mesma forma. Apesar de ser 
mais fácil você colocar qualquer opinião na Internet, é tão difícil você 
conseguir credibilidade para ela quanto o é para qualquer outro meio de 
comunicação, sem dúvida nenhuma. · 

O Sr. Luzenor de Oliveira - Sr. Caio, sou Luzenor de Oliveira, da 
Assembléia Legislativa do Estado do ceará. Que sugestões o senhor daria 
para que o Poder Legislativo tirasse um proveito maior da Internet? 
Sentimos hoje que há uma timidez muito grande ainda no que se refere à 
entrada do Poder Legislativo na Internet. 

O Sr. Caio Túlio Costa - Eu não sou a pessoa certa para dar conselhos 
para o Poder Legislativo. Nós estamos num momento de descobrimento 
dessa nova mídia, e penso que o Poder Legislativo vai acabar descobrindo-
a. O que importa é que as páginas sejam simples, fáceis, acessíveis e 
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transparentes, ou seja, que tudo aquilo que se faça seja transparente. O 
Poder Legislativo descobriu agora, por exemplo, a televisão. Ele a descobriu 
de alguns meses para cá. Basta ver a audiência que a TV Senado teve por 
ocasião da CPI. Eu só espero que não se leve tanto tempo assim para 
descobrir a Internet e para tomar esse Poder ainda mais transparente. Esse 
é mais um desejo que um conselho. Penso que as coisas acontecem 
naturalmente. 

O Sr. José Ramos - Que a Internet é bastante utilizada hoje em dia, no 
Brasil e no mundo, é um fato que a gente não pode deixar de notar, porque 
isso está acontecendo perante os nossos olhos. Então, é uma mídia que 
deve ser trabalhada e que vem sendo trabalhada por muitos setores, tanto o 
privado quanto o público. Até mesmo aqui, na Assembléia Legislativa de 
Minas, temos "insites" próprios de divulgação. 

Gostaria de saber da OAM o que vocês têm em tenmos de planos de 
projeção de melhorias; quais a novas saídas, quais os novos satélites que 
estão sendo lançados. Provavelmente, acredito eu, vocês estarão nessas 
linhas. Então, gostaria de saber da OAM qual é a previsão de crescimento e 
quais as melhorias para a virada do milênio. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao ilustre questionador que se 
identifique. 

O Sr. José Ramos - O meu nome é José Ramos. Sou analista de sistema 
da Assembléia Legislativa. 

O Sr. Presidente- Obrigado. 
o Sr. Caio Túlio Costa - A gente está em constante trabalho de melhoria. 

Uma das coisas que esse meio ensina é que não se pode ficar parado. 
Temos de estar constantemente fazendo "updates", tanto no que se refere ao 
lado técnico quanto ao conteúdo. No que se refere ao conteúdo, temos 
acrescentado quase dois novos conteúdos por semana nos "sites" de 
conteúdos ou infonmativos; ou o de entretenimento, ou ainda de 
relacionamento entre os usuários. 

Do ponto de vista técnico, tudo aponta para essa convergência que vai 
haver entre televisão, telefone e computador e para as novas possibilidades 
do uso dessa mídia. Então, estamos trabalhando para disponibilizar o 
Universo On Line tanto via "KB modem" quanto via satélite, através do 
"Direct PC", quanto via DSL, o "Digital Subscribed on Line", nos modelos 
HDSL, ADSL e SDSL, que é uma sobrevida grande em relação ao fio de 
cobre do telefone, o que vai penmitir que se transfiram dados dentro de uma 
outra freqüência. Usando o próprio fio de cobre vai haver transferências de 
até 8 MB por segundo, e, na própria linha telefônica, será possível usar essa 
linha, ao mesmo tempo, para a voz e para a transferência de dados. 

Tudo isso está sendo trabalhado, pesquisado e testado, e isso vai estar 
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disponível assim que a tecnologia estiver disponível para os cidadãos 
brasileiros. Não dá para parar nessa área. Não dá para deixar de se fazer, 
não dá para deixar de se trocarem máquinas, de se adquirirem máquinas 
novas e de se fazer com que a informação chegue cada vez mais rápida, 
mais bonita e mais confiável ao consumidor. Basicamente, é isso. 

O Sr. Presidente - Sr. Caio, chegaram algumas perguntas escritas. Daniel 
Brasil, da PRODEMGE: Dr. Caio, qual é o futuro, na sua opinião, do jornal de 
papel, com o advento da Internet? 

O Sr. Caio Túlio Costa - Vou fazer uma brincadeira. Comecei a 
apresentação dizendo que as mídias não vão acabar com a Internet, mas é 
uma brincadeira. Tenho brincado com o pessoal dizendo: podem ficar 
sossegados. O jornal não vai acabar. Vocês ainda têm mais uns dois anos de 
vida útil pela frente. Nos próximos dois anos ele não acaba. 

Mas acho que tudo isso é realmente uma brincadeira. Todas as mídias 
estão aí e vão continuar aí. Não há como segurar o próprio crescimento dos 
jornais. Isso é uma questão de hábito, é uma questão de forma de 
relacionamento. Fala-se muito e prevê-se muito o futuro. Fala-se que o jornal 
vai ser "x" ou "y"; que vai ser igual a um lenço; você pode desdobrar e plugar 
em qualquer lugar para receber as informações; que o computador vai ser 
isso, vai ser aquilo. 

Não me aventuro a fazer previsões. Acho temerária qualquer previsão, e, 
quando se fala em previsão, lembro-me de que há dez anos se previram 
aviões-foguetes que nos levariam à Austrália em 6 minutos no final da 
década de 90; lembro-me também de que afirmavam que o homem estaria 
em Marte não sei quando, mas sei que era bem antes do previsto para 2014. 
Assim sendo, não me arrisco a fazer nenhuma previsão mirabolante. 

Tenho certeza apenas do seguinte: nenhuma mídia conseguiu acabar com 
a outra até agora, e o jornal não vai desaparecer por causa da Internet. E se 
desaparecer, vai desaparecer no suporte atual, que é o papel. Quer dizer, o 
jeito de fazer continua sendo o mesmo. A seriedade que se exige para se 
fazer um bom jornal vai continuar sendo a mesma. E o principal é que a 
palavra que usamos é a mesma, e os recursos que temos para usá-la 
também vão continuar sendo os mesmos. 

Então, se alguma previsão pode ser feita na mudança do suporte, não sei 
em quantos anos, tudo bem, mas o conceito do uso da palavra não mudará. 

O Sr. Presidente - Pergunta ao palestrante, do Sr. Nélson Moreno, da 
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro: "Como ficará a economia de 
energia quando se aumentar o uso de computadores e o acesso à Internet?" 

O Sr. Caio Túlio Costa - O computador consome pouquíssima energia. Não 
é como o chuveiro. O Brasil é o País que tem mais chuveiro elétrico no 
mundo, por isso se consome mais energia no horário de pico. 
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O computador consome muito pouca energia. Acho que vamos ter mais 

problemas com nossa falta de estrutura energética que com computadores. 
Se há algo que não vai atrapalhar o consumo de energia, é o uso de 
computadores. 

O Sr. Presidente - Duas perguntas da jornalista Car1a Mendes, da TV 
Assembléia: "Por que não se proliferam ainda boas idéias como as do 
jornalista Gilberto Dimenstein? Em que medida a Internet e a TV a Cabo 
interagirão quando estivermos usando os cabos para agilizar o processo de 
transmissão?" 

O Sr. Caio Túlio Costa - Uma questão é técnica e a outra é conceitual. 
Na parte técnica, o usuário recebe o sinal da Internet, via cabo, e vai ter 

que existir um decodificador para levar o sinal à televisão ou ao computador. 
Na televisão, ele vai precisar de um teclado para interagir. É um aparelho 
que será conectado e vai dividir o sinal do cabo, que vem para a televisão, e 
o sinal da Internet, que vem noutra parte do cabo. Trata-se de uma questão 
técnica bastante fácil, que já foi resolvida e está sendo implementada. Em 
pouquíssimo tempo, teremos a Internet a cabo no Pais. 

No que diz respeito ao Gilberto, posso dizer que ele conseguiu, de uma 
maneira bastante sagaz, antevendo e se antecipando ao fenômeno, explorar 
muito bem a Internet. Criou um grupo de relacionamento muito grande, 
usando o Colégio Bandeirantes de São Paulo, o espaço de que se utiliza na 
Rádio CBN e a coluna que tem na Folha, no sentido de vulgarizar - isso, dito 
no bom sentido- o uso da Internet e a participação dos cidadãos. 

Basta ter essas idéias e encontrar ressonância junto aos meios de 
comunicação- uma escola, por exemplo - para poder ir adiante. 

A iniciativa do Gilberto Dimenstein, do Colégio Bandeirantes e dos veículos 
que fazem trafegar essa iniciativa é maravilhosa. Basta ser criativo para 
conseguir coisas como essa, e o Gilberto o foi. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Antônio Canos Magalhães, da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao palestrante Caio Túlio: Com o 
surgimento das mídias interativas, a Internet, por exempiQ, como você 
imagina a democracia e a representação política no Século XXI? 

O Sr. Caio Túlio Costa - Sou muito cético com relação à representação 
política, não só em relação ao Brasil como em geral. Tendo vivido fora e 
tendo sido correspondente da Folha na França, nos anos 80, pude conviver 
um pouco mais com outras formas de democracia e de ditaduta. Sou 
realmente muito cético . 

Acho que a democracia só avança à medida que avança a educação do 
cidadão. o cidadão brasileiro, por conta da total inoperância do Estado, 
principalmente a classe média, passou a se sobrepor em relação às tarefas 
do Estado. Não sei o que isso vai ocasionar. 
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A minha geração, por exemplo: sou mineiro, nasci no Sul de Minas, meu 

pai me deu escola pública, nunca pagou escola. Eu tinha saúde pública, 
nasci na Santa Casa de Misericórdia, onde a minha mãe teve meus outros 
irmãos. Isso era absolutamente normal. Não tínhamos problemas de 
transporte, eu ia para a escola a pé. A escola era próxima de casa. Não 
tínhamos problemas de segurança. Isso os nossos pais nos deram. 

Estou com 43 anos. O que a nossa geração fez, por conta daquilo que o 
Estado deixou de fazer: colocamos nossos filhos em escolas privadas, 
porque o ensino público não dá conta. Nós nos escondemos em 
condomínios, e, se não moramos em condomínios, colocamos guardas na 
porta dos prédios. Contratamos ônibus para levar as crianças para escolas 
particulares. Se não contratamos ônibus, há sempre uma mãe que faz o 
rodízio. Alguns contratam motoristas para levar as crianças às escolas, 
porque não temos transporte público para levar a criança à escola nem 
temos escola em todos os bainros, o que seria ideal e necessário. E nos 
refugiamos nos planos de saúde, porque o Estado não nos dá a saúde 
básica. Então, a classe média resolveu de maneira muito egoísta todos os 
problemas de que o Estado foi se desobrigando. 

Sou muito cético. Quando se fala em Estado brasileiro, não sei o que vai 
ser. Acho que, sem uma formação bastante sólida do cidadão, nada vai 
acontecer. Essa formação passa pelas pessoas com maior poder aquisitivo e 
com maior capacidade de organização. Essas pessoas já se organizaram, já 
se refugiaram e já cuidaram de resolver tudo aquilo que o Estado não 
resolveu. O resto são os excluídos, são os miseráveis, são mais de 70% da 
população. Essa é a situação. Sou muito cético. 

o Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra a um dos 
participantes, a quem solicita que se identifique antes de formular a sua 
pergunta. 

O Sr. Décio Guimarães - Sou integrante da UNALE. Há duas questões que 
quero discutir com relação à democracia na rede, na Internet. 

Começa-se a discutir, no Brasil, a questão da Internet e a existência de 
seitas nazistas e pornografia infantil. Estamos reunidos, e todõs, de alguma 
maneira, têm ligação com a Internet, portanto são pessoas que podem 
criticar e fazer algum tipo de sugestão. 

Eu perguntaria se você acredita que existe a possibilidade de haver uma 
legislação sobre a Internet, e se essa legislação seria antidemocrática, uma 
vez que a Internet nasce sem nenhum tipo de vínculo, de sujeição a leis, 
regras, daí o seu sucesso. Pergunto a você: sem restrição? com restrição? O 
comitê gestor poderia fazer esse tipo de leitura, de sugestão, de 
encaminhamento, ou seria uma legislação ao velho estilo brasileiro, isto é, 
uma legislação federal, discutida na Câmara e no Senado, mas que não 
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tivesse nada a ver com a realidade? O que podemos fazer? De que maneira 
o pessoal que está ligado na Internet e tem compromisso com a democracia 
pode fazer isso? 

A outra pergunta, mais ou menos nessa linha, diz respeito à questão dos 
provedores. Todos eles alegam que é uma atividade ainda não rentável, mas 
que o será futuramente. Eu tenho o exemplo de um provedor que me 
abandonou com a alegação de que, como a atividade não é rentável, 
terminaria no mês seguinte. Assim, ficamos na mão, o que significa que 
iremos cair nas mãos das grandes, será um monopólio. Portanto, não temos 
saída. Se o provedor pequeno não é rentável, pode-se ir para a Wall ou para 
a Tecnet, enfim, qualquer uma das grandes. Não cairiamos, então, no 
monopólio, o que seria, a meu ver, antidemocrático, em se tratando de 
Internet? 

O Sr. Caio Túlio Costa - Vou começar a responder pelo fim. Acho que não 
é um monopólio que se está esboçando, mas uma concorrência bastante 
saudável. Isso tem acontecido fora e está-se manifestando aqui também. 
Evidentemente, o pequeno provedor, com pouca capacidade de 
investimento, terá mais dificuldade para enfrentar o grande. Essa é uma lei 
de mercado. Mas ele pode ficar restrito a determinados nichos. Isso está 
acontecendo nos Estados Unidos, onde existem provedores bem restritos a 
determinados nichos. Não existe o monopólio, porque não é possível haver 
monopólio num lugar onde existem concorrentes fortes que estão crescendo, 
além de concorrentes bons que estão entrando, pois está entrando gente 
nova, com bastante capacidade de investimento na área. Portanto, esse 
perigo não corremos. Creio que irão ficar os melhores, os bons, e os 
pequenos terão de encontrar seus nichos. 

A segunda questão aborda o aspecto mais polêmico. É difícil falar sobre 
esse assunto, mas os Deputados estão aqui para legislar e, quando vêem um 
negócio desses, ficam loucos para botar a mão e normatizar, encher de 
regras, normas, controles, etc. Vocés foram passados para trás pela Internet. 
Ela passou todos os legisladores do mundo para trás, pois cresceu, 
aconteceu, apareceu, e está todo o mundo correndo atrás, para- normatizar. 

Como um dos responsáveis por um provedor de acesso, não tenho nada 
contra a normatização, nem contra a legislação. Ao contrário, isso pode 
ajudar. Só fico, realmente, bravo quando essa legislação significa controlar, 
amarrar, censurar. Isso é terrível. Não estou falando de crime nem de 
pornografia infantil. No entanto, por mais que possamos considerar imoral 
uma foto de sexo explicito, há quem queira ver sexo explicito. Hoje, tudo 
que se fala a respeito da Internet é sempre no sentido de censurar, podar, 
cortar. Tudo que puder ser feito para preservar a educação, evitar que 
páginas criminosas sejam deftagradas pela rede, terá o apoio dos provedores 
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éticos, e o Universo On Line é um provedor ético, tanto que estamos muito 
preocupados com isso. Colocamos mecanismos de bloqueio de "sites" 
pornográficos à disposição dos pais. Colocamos mensagens nas salas de 
"chats", explicando o que a pessoa vai encontrar e dizendo que, se tiver 
menos de 18 anos. não deve ir adiante. Isso não adianta muito, porque as 
pessoas, realmente, vão adiante e encontram aquilo que querem. Mas uma 
coisa é o provedor ético, e outra, o provedor de acesso aético, 
completamente sem ética. Isso existe, também, em grande quantidade, pelo 
mundo afora. É muito difícil controlar uma página com pomognafia infantil 
que vem de um provedor do Haiti, do Havaí, das Ilhas Cayman ou de um 
lugar onde não existe controle maior. Acho que tudo o que puder normalizar 
e trazer uma mensagem ética terá o apoio dos profissionais éticos que estão 
no mercado. Tudo o que vier para censurar ou podar - e isso vai permitir 
algum tipo de censura política depois - não terá o apoio, pelo menos, do 
Universo On Line. Não sei se fui claro. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Eduardo de Figueiredo, do 
Tribunal de Alçada de Minas Genais: 1 - como ganantir a privacidade do 
cidadão, diante dos usos comerciais que se fazem das informações pessoais 
cadastradas?; 2- até quando a Internet será grátis? 

O Sr. Caio Túlio Costa - A privacidade também tem a ver com os "sites" 
éticos. Só disponibilizamos as informações confidenciais quando a pessoa 
permite. Temos um "site" com mais de 30 mil pessoas que colocanam seu 
perfil no nosso "site" de meios públicos. É uma espécie de lista telefônica 
pública, com "e-mails", endereços, telefones, preferências cultunais e 
pessoais. Mas a pessoa autoriza que isso aconteça. Existem mecanismos de 
segurança na Internet que podem bloquear determinadas informações. A 
ganantia é difícil num meio tão volátil, onde tudo pode acontecer, e ela tem 
de vir dos provedores éticos, que têm um compromisso com o consumidor, 
com o cidadão. Isso é uma das coisas que devem ser normalizadas. 

A Internet não é grátis. Para se ter acesso a ela, é necessário pagar a um 
provedor. Se o provedor é governamental ou educacional, está pagando sua 
entnada na Internet. O que vai acontecer, também, é que, cada vez mais, 
vão aparecer conteúdos pagos na rede. Nós mesmos, do Universo On Line, 
vamos tomar paga uma parte do nosso conteúdo, ou seja, pana entrar, a 
pessoa vai ter de pagar, porque é um custo muito alto. Ninguém disponibiliza 
nenhum conteúdo de valor sem esperar receber algo por ele. A Internet 
caminha pana ser uma espécie de televisão aberta e, ao mesmo tempo, uma 
espécie de televisão paga. Vamos conviver, na Internet, com grandes 
conteúdos de entretenimento, em parte, pagos pelos anunciantes e, em 
grande parte, pagos por cada um de nós. Ela vai conter, de forma peculiar, 
ao mesmo tempo, uma "paperview", uma TV a cabo, ou equivalente, e uma 
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televisão aberta. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Antônio Carlos Franco, analista de 
sistemas da Assembléia Legislativa da Bahia: " A Internet deve ser 
censurada? Se sim, de que maneira?" 

O Sr. Caio Túlio Costa - Acho que não. Volto a dizer, devemos buscar 
entre os provedores um sentido ético, um compromisso, principalmente em 
não disponibilizar "on line" em imagens criminosas - aquilo que a legislação 
define como crime. Mas censurar, nunca. Acho que o contrário seria o 
caminho para mais uma ditadura. Sou radicalmente contra qualquer tipo de 
censura. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. João Batista Abranches, do Ministério 
da Aeronáutica: "Por que o acesso à Internet ainda é muito caro no Brasil? 
Em outros países, alguns provedores cobram R$27,00 por 100 horas de 
acesso. Outros provedores cobram R$35,00 por 20 horas de acesso". 

O Sr. Caio Túlio Costa- É verdade. O acesso à Internet ainda é muito caro 
no Brasil. Isso está relacionado com o custo das telecomunicações no Brasil. 
Esse é o principal custo do provedor de acesso, hoje. Para os senhores 
terem uma idéia, em alguns Estados dos EUA, uma linha de ISTN, que leva 
64K e traz 64K, custa US$30,00 por mês, sem taxa de instalação. Em alguns 
Estados, paga-se US$80,00 por mês mais uma pequena taxa de instalação. 
Não sei quanto está custando uma linha de 64K em Belo Horizonte, mas em 
São Paulo, dependendo da localização do provedor em relação à 
EMBRATEL, ela vai de R$1.200,00 até R$4.500,00 por mês. Ela tem a 
metade da capacidade de um T1. Nos Estados Unidos, uma linha de 1,5 
mega custa, por exemplo, de US$800,00 a US$1.000,00 por mês. Uma linha 
de 2 megabits, no Brasil, custa R$30.000,00. Pagamos um custo brutal por 
conta do monopólio. Quando os preços dos computadores e dos provedores 
caírem - e eles estão caindo -, o preço da Internet vai ficar mais baixo. A 
própria concorrência está tomando a Internet mais barata e os provedores 
maiores, mais produtivos. Eu diria que quanto menos monópolio tivermos, 
mais barata ela vai estar. _ 

o Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra a um participante que 
deseja fazer uma pergunta. Antes, pede-lhe que se identifique. 

O Sr. Sérgio Falcão - Meu nome é Sérgio Falcão. Sou da Câmara 
Legislativa de Brasília. Entendo que o Universo On Une é uma empresa 
privada -junção de parte da "Folha de S. Paulo" com parte da Editora Abril. 
Vejo dois negócios. Há a parte do provimento de conteúdo e a parte do 
provimento de acesso. Você já adiantou a sua intenção de cobrar pelo 
menos parte do conteúdo. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto os 
dois negócios estão inter-relacionados? O negócio global é lucrativo? Você 
usa o fato de ser provedor de acesso para chamar a atenção para o seu 
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conteúdo? Até que ponto o custo para disponibilizar o conteúdo pode ser 
coberto com patrocinio? 

O Sr. Caio Túlio Costa - Realmente são dois negócios. A rigor, existem 
quatro negócios: o negócio do acesso, o negócio do conteúdo, o negócio do 
desenvolvimento de "sites" e o negócio do comércio eletrônico. Deve-se 
pagar por cada um desses negócios. Com relação ao conteúdo, eu diria que 
o negócio está indo muito bem. Trata-se de um bom negócio, num prazo de 
cinco anos - fazendo-se a coisa como deve ser feita. O Universo On Line 
está indo muito bem. São empresas que sabem administrar e que 
entenderam por bem investir nesse negócio antes de outras empresas. Com 
relação ao conteúdo, grande parte do "site" está sendo paga pela 
publicidade. Hoje é o "site" que tem mais publicidade em todo o Brasil. E 
aquelas partes do "site" que são mais valiosas e que mesmo a publicidade 
não paga, como fazer uma pesquisa no banco de dados do jornal, onde se 
pode buscar artigos desde 1994, têm um custo muito grande, que deve ser 
pago pelo intemauta. Então, o produto de maior valor, que é aquele que não 
tem consumo de massa- a publicidade precisa de massa, precisa ser vista, e 
quem faz consulta no arquivo do jornal são poucas pessoas -, vai ser 
cobrado do intemauta. E por ai vai, não há muito mistério. É assim que está 
sendo feito no mundo inteiro. 

O Sr. Presidente - São duas perguntas semelhantes, uma do Sr. João 
Cartos Teixeira, da Câmara Legislativa do Distrito Federal: "Minha pergunta 
relaciona-se ao caráter comercial da Internet. Quais são as principais 
receitas do volume e as perspectivas da rede nesse campo?". Outra, de 
Maria Helena Botelho, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais: "O senhor 
acredita que o acesso ao 'site' do volume virá a ser cobrado ou os 
anunciantes tomam a rede lucrativa o suficiente? Atualmente, o anúncio do 
volume é mais rentável que o do jornal impresso?". 

O Sr. Caio Túlio Costa - Começando pela última pergunta, o anúncio é 
muito barato na Internet, hoje. Para se ter uma idéia, são R$10,00 o milheiro. 
Quer dizer, para cada mil vezes que um "ban" é visto, o anunciante paga 
R$1 0,00. Isso, no Universo On Line. De certa forma, é o padrao de custo na 
Internet brasileira. Hoje, ainda é muito barato. Esse custo vai crescer um 
pouco, vai ficar um pouco maior, mas não muito maior que isso. 

A outra pergunta, eu já respondi, quer dizer, acho que o conteúdo de maior 
valor e de menos audiência vai ter que ser pago pelo intemauta, e o de 
grande audiência vai ter que ser pago pela publicidade. 

Em relação ao faturamento, não estou autorizado a revelar os seus 
volumes. Volto a dizer, está indo muito bem. Se assim não fosse, eu não 
estaria aqui e seria demitido em pouco tempo. Meu esforço é para que a 
coisa aconteça dentro ou melhor que o planejado. 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Sr. João Holanda, 

do PRODASEN, para formular a sua pergunta. 
O Sr. João Holanda - Em primeiro lugar, quero aproveitar as perguntas em 

tomo do serviço da Internet para colocar uma questão que acho muito 
importante para nós do Legislativo, que é a questão da formação pública, 
diferente do caso do provedor comercial. Não podemos fazer publicidade 
com empresas. E sempre fica a questão dos serviços auto-sustentados. Até 
que ponto cabe numa empresa pública a cobrança por certos serviços? Até 
que medida isso é visto como uma coisa eticamente possível, na medida em 
que é um serviço público, e nosso trabalho é pago pela cidadania? 

Gostaria de fazer alguns comentários, em primeiro lugar, sobre a 
legislação. De maneira alguma sou a favor da censura na Internet. A nossa 
experiência é bem ao contrário disso. Acho que no Legislativo é onde menos 
há censura, dada a heterogeneidade das posições. Acho importante colocar 
que o País precisa de uma legislação. Hoje estamos muito atrasados, não 
em relação à censura, mas à legislação sobre a questão dos computadores, 
da informação, da segurança. O País clama por isso, e os provedores têm 
essa necessidade. Hoje vocé não tem como processar em caso de invasão 
ou de uso indevido da rede. 

Finalmente, não poderia deixar de falar de duas iniciativas no Legislativo. 
A primeira está relacionada com o Governo brasileiro, com a postura frente 
ao orçamento, mais especificamente com a disponibilidade de informações 
para o público em geral. E colocou-se o caso da Receita Federal. Não posso 
deixar de fazer uma propaganda: temos uma experiência bem interessante 
quanto a disponibilidade de informações, inclusive na própria CPI que o 
senhor citou. Temos textos integrais da CPI da Previdência, com uma 
discussão muito intensa envolvendo o relator, eleitores e cidadãos em geral. 
Mas uma experiência muito interessante é a do Orçamento. O Executivo, 
realmente, não prestou essas informações diretamente, mas o PRODASEN, 
melhor dizendo, o Senado Federal tem essas informações de execução, de 
emendas. Todo o trabalho do Orçamento, hoje, está informatizado e 
encontra-se disponível para qualquer cidadão brasileiro. -

Outra coisa sobre a qual não poderia deixar de falar e que também vai ser 
objeto de discussão aqui, amanhã, é o lnter1eg, a primeira tentativa que se 
faz no Brasil, e talvez no mundo, de integrar os legislativos numa rede, não 
uma rede à parte da Internet, mas utilizando a própria Internet para começar 
a gerar a troca de experiências e, principalmente, o exercício pleno do 
mandato parlamentar. Muito obrigado. 

O Sr. Caio Túlio Costa - Não discordo em nada do que vocé falou. 
Parabéns! 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o nosso palestrante, Sr. Caio 
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Túlio, precisa estar às 11 h30min no Aeroporto da Pampulha. Portanto, ele 
terá que deixar o nosso Encontro neste momento. Diversas perguntas, 
formuladas por escrito, não foram repassadas ao palestrante. Então, a 
Presidência vai encaminhá-las ao Sr. Caio, que posteriormente irá respondê-
las. Com a palavra, o Sr. Caio Túlio Costa, para as suas considerações 
finais. 

O Sr. Caio Túlio Costa - Peço desculpas, mas realmente tenho de voltar 
para São Paulo. O horário de verão me pegou, como a vocês todos. Em 
homenagem ao Papa, atrasaram o novo sistema em um dia; era para ter 
começado no sábado. 

Bom, gostaria de agradecer-lhes muito por este Encontro. Pelo teor das 
perguntas, pude perceber que temos uma platéia extremamente séria. Acho 
que sabemos muito pouco de Internet. Fico aqui falando porque tenho uma 
experiência de um ou dois anos na área. Mas isso não é absolutamente 
nada. Quer dizer, essa rede e as possibilidades de exploração dela estão 
apenas engatinhando. Ela pegou todo mundo desprevenido, mas já temos 
uma idéia melhor do que ela é ou do que poderá ser. Acho que quanto mais 
pesquisarmos, estudarmos e formos atrás das possibilidades que estão ali 
será melhor para a gente e para o cidadão brasileiro. Sinto-me tão 
responsável quanto vocês que estão em casas legislativas, pois tenho de 
levar a um grande número de pessoas informação e entretenimento, ou seja, 
prestamos um serviço público. Então, temos de mergulhar de cabeça nesse 
instrumento para tirar dele a maior utilidade possível. Acho que vocês, como 
técnicos, têm a faca e o queijo nas mãos. Só faço um apelo aos Deputados 
no sentido de serem o mais transparentes possível. Quanto mais 
transparência, mais democracia; quanto mais democracia, melhor para o 
Brasil. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os presentes a visitarem os 
"stands" da I Feira de Produtos e Serviços de lnformártica do ENIAL na 
Galeria de Arte do Espaço Político-Cultural, no andar térreo. A Presidência 
agradece a presença do jornalista Caio Túlio Costa, das autoridades e dos 
demais convidados. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de logo mais, 
às 14 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de 
debates, também de hoje, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS, 
REALIZADA EM JOÃO PINHEIRO, EM 26 DE MAIO DE 1997 

Às nove horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e 
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sete, realiza-se, na sede do Lions Clube de João Pinheiro, a audiência 
pública da Região Noroeste de Minas, com a finalidade de se ouvirem o 
poder público e a sociedade civil organizada. O coordenador, Deputado lvair 
Nogueira, declara aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa os 
Srs. Roosevelt Monteiro Porto, Prefeito Municipal de João Pinheiro e 
Presidente da Associação Microrregional Noroeste - AMNOR -; Fábio 
Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de João Pinheiro; Aécio Neves, 
Deputado Federal; Pimenta da Veiga; Carlos Cotta, Presidente da COMIG; 
Marcos Vinicius Caetano Pestana da Silva, Secretário Adjunto do 
Planejamento e Coordenação Geral e representante do Governador do 
Estado; Getúlio Sérgio do Amaral, Juiz de Direito da Comarca de João 
Pinheiro; Gileno Novaes, representante do Tribunal de Contas do Estado; 
Paulo Romano, Secretário Nacional de Recursos Hídricos; Benedito 
Scaranzi, representante do Secretário da Saúde, e os Deputados Antônio 
Andrade e Hely Tarqüínio. Em seguida, o coordenador presta 
esclarecimentos acerca dos objetivos e da dinâmica dos trabalhos da 
audiência a serem desenvolvidos na parte da manhã, solicita à assessoria 
que inicie a distribuição do relatório-síntese, contendo as propostas das 
audiências públicas municipais da região enviadas à Assembléia Legislativa, 
e informa que se encontram abertas as inscrições para a defesa das 
propostas, podendo se inscrever até dois representantes de cada município. 
o coordenador registra ainda as presenças dos Srs. José Braz Silva, 
Sebastião Caetano de Oliveira, Adão Rodrigues Alves, Alcides Diniz da 
Silva, Eustáquio Pereira da Cruz, José Hildebrando Ferreira de Souza, José 
Vicente Damasceno, João Cardoso do Couto, Antônio Nazaré Santana de 
Melo, João Alfredo da Silva, Orlando José da Silva, Rômulo Ferreira Silva, 
Salatiel Vieira de Paula, Antônio de Pádua Moreira, Osvaldo Spirondeli, 
Januário José Pinheiro, Geraldo Magela e Gerson Alves Queiroz, 
respectivamente, Prefeitos Municipais de Unaí, Uruana de Minas, Varjão de 
Minas, Vazante, Bonfinópolis de Minas, Arinos, Buritis, Brasilândia de Minas, 
Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Guarda-Mor, Lagamar, Lagoa 
Grande, Natalândia, Presidente Olegário, Riachinho e São- Gonçalo do 
Abaeté. Isso posto, o coordenador informa que se encontram abertas as 
inscrições para os candidatos à Comissão de Representação, que será 
composta de cinco membros, limitando-se a um representante por município; 
ressalta a importância dessa Comissão no acompanhamento dos resultados 
da audiência e esclarece que a votação será realizada após a divulgação da 
lista dos candidatos. A seguir, fazem uso da palavra os Deputados, os 
representantes dos Poderes Executivo e Judiciário, os Srs. Pimenta da 
Veiga, Roosevelt Monteiro Porto e Paulo Romano. Em seguida, o 
coordenador abre a fase de defesa das propostas, em que dois 
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representantes de cada mumc1p1o se manifestam sobre sua proposta. 
Ouvidos os nove primeiros representantes municipais inscritos, o 
coordenador encerra a primeira parte da audiência, convidando os 
participantes para a segunda parte dos trabalhos, a se realizar logo mais, a 
partir das 14h30min, com a finalidade de se dar prosseguimento à defesa 
das propostas pelos representantes municipais e se proceder à continuação 
da audiência. Às 14h40min, o Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Romeu Queiroz, declara reabertos os trabalhos da audiência e 
convida a tomar assento à mesa os Deputados lvair Nogueira, coordenador 
dos trabalhos; Antônio Andrade, Hely Tarqüinio e Rêmolo Aloise; os Srs. 
Roosevelt Monteiro Porto e Fábio Ribeiro; Vitor Vieira dos Santos, 
Presidente da Federação Mineira das Associações Microrregionais de 
Municípios - FEMAM -; e Menderson Martins Franco, Auditor para Assuntos 
Legislativos do Tribunal de Justiça do Estado. A seguir, o Presidente presta 
esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos da parte da tarde e, dando 
prosseguimento à fase de defesa das propostas, concede a palavra aos 
demais oradores inscritos. Encerrada essa fase, o Presidente promove o 
sorteio de uma ambulância cedida pelo Centro Integrado de 
Desenvolvimento Social - CIOS - entre os municípios participantes da 
audiência. sendo contemplado o Município de São Gonçalo do Abaeté. Em 
seguida, o convênio para integração no Assembléia On Line, firmado entre a 
Assembléia Legislativa e a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, é assinado 
pelo Deputado Romeu Queiroz e pelos Srs. Roosevelt Monteiro Porto e 
Fábio Ribeiro. Logo após, a Presidência concede a palavra ao Sr. Vitor 
Vieira dos Santos e aos Deputados Antônio Andrade e Hely Tarqüínio. O 
Deputado Romeu Queiroz passa a direção dos trabalhos ao coordenador, 
retirando-se em seguida. O coordenador suspende a reunião por 30 minutos 
para que os presentes negociem o agrupamento das propostas em blocos. 
Reabertos os trabalhos, informa que os representantes municipais decidiram, 
por unanimidade, apresentar um único bloco de propostas, que propõe a 
divisão igualitária entre os municípios da região da verba de R$3.000.000,00 
a ser aplicada na região. O Deputado lvair Nogueira inforrila que estão 
encerradas as inscrições para candidatos à Comissão de Representação e 
passa a palavra ao Prefeito Municipal de João Pinheiro, que enaltece a 
maturidade mostrada pelos representantes municipais na negociação que 
resultou em um único bloco de propostas e discorre sobre a importância da 
verba para cada município da região. Submetido a votação, é aprovado o 
bloco de propostas apresentado. O coordenador solicita aos representantes 
dos municípios que definam. junto à assessoria, as propostas a serem 
contempladas, respeitando o limite do valor estabelecido para cada 
município. A seguir, anuncia os nomes dos candidatos eleitos para a 
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Comissão de Representação, quais sejam: Srs. Alcides Diniz da Silva, Altir 
de Souza Maia, Valquir Boaventura de Araújo, Sebastião Caetano de 
Oliveira e José Vicente Damasceno, respectivamente, dos Municípios de 
Vazante, Unaí, Presidente Olegário, Uruana de Minas e Buritis. O Prefeito e 
o Presidente da Câmara Municipal de João Pinheiro usam da palavra para 
falar da importância desta audiência pública para a região e agradecer a 
colaboração dos municípios participantes. Cumprida a finalidade da reunião, 
o coordenador tece suas considerações finais sobre o evento, agradece ao 
Prefeito, ao Presidente da Câmara e ao povo de João Pinheiro pela acolhida 
e pela cooperação na sua realização e encerra os trabalhos da audiência 
pública da Região Noroeste de Minas. 

João Pinheiro, 26 de maio de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - lvair Nogueira, coordenador - Antônio 

Andrade- Hely Tarqüínio- Rêmolo Aloise. 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA, 

REALIZADA EM MONTE CARMELO, EM 2 DE JUNHO DE 1997 
Às nove horas do dia dois de junho de mil novecentos e noventa e sete, na 

sede do Rotary Clube, em Monte Cannelo, realiza-se a audiência pública da 
Região do Alto Paranaíba, com a finalidade de se ouvirem o poder público e 
a sociedade civil organizada. O coordenador, Deputado Bilac Pinto, declara 
aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa o Sr. Saulo Faleiros 
Cardoso, Prefeito Municipal de Monte Cannelo; a Sra. Maria Abadia 
Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Monte Cannelo; os Srs. 
Geraldo David Camargos, Juiz de Direito da Comarca de Monte Cannelo; 
Christiano Canedo, Secretário Adjunto da Saúde; Vítor Vieira dos Santos, 
Presidente da Federação Mineira das Associações Microrregionais; Marcos 
Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral e 
representante do Governador do Estado; Gileno Novais, representante do 
Tribunal de Contas; Sílvio Campos Horta, representante da Fundação João 
Pinheiro, e os Deputados Paulo Piau, Ajalmar Silva, Adelmo Carneiro Leão, 
Anderson Adauto, Gilmar Machado e Hely Tarqüínio. Em seguida, o 
coordenador tece suas considerações iniciais, enfatizando ã importância 
deste evento para a região; presta esclarecimentos sobre a dinâmica dos 
trabalhos e infonna que estão abertas as inscrições para a defesa das 
propostas e para os candidatos à Comissão Regional de Representação, 
sendo que as inscrições para esta se encerrarão às 12 horas. Prosseguindo, 
passa a palavra ao Sr. Silas Gomes da Silva, Assessor de Comunicação e 
Cerimonial da Prefeitura Municipal de Monte Cannelo, que apresenta 
histórico da criação dos municípios que compõem a regíão.O coordenador 
passa a palavra aos representantes da Câmara Municipal, dos Poderes 
Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas, da Federação Mineira das 
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Associações Microrregionais, da Fundação João Pinheiro e da Secretaria da 
Saúde. A coordenação agradece as valiosas informações prestadas pelos 
representantes e passa a palavra aos Deputados Gilmar Machado, Adelmo 
Carneiro Leão e Anderson Adauto. Em seguida, informa que, paralelamente 
a esta audiência, os alunos das escolas estaduais e municipais desta cidade 
estarão participando do Projeto Cidadão Mirim, promovido pela Assembléia 
Legislativa, que tem por objetivo contribuir para a formação da cidadania, 
trazendo aos escolares esclarecimentos sobre o funcionamento do Poder 
Legislativo e os mecanismos de participação politica da população. A 
coordenação leva ao conhecimento dos presentes que o TRE-MG colocou à 
disposição, para demonstração, uma uma eletrônica, próximo à recepção. 
Isso posto, o coordenador passa à fase de defesa oral das propostas das 
audiências públicas municipais, feita por um representante indicado pelos 
municípios inscritos. Fazem uso da palavra os representantes dos Municípios 
de Araxà, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, 
Grupiara, Guimarãnia, lbiá, lraí de Minas, Monte Carmelo, Patos de Minas, 
Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaíba, Romaria, 
Sacramento, Santa Rosa da Serra, São Gotardo e Tiros. Encerrada essa 
fase, o coordenador lembra aos presentes que às 12 horas estará encerrado 
o prazo de inscrição para candidatos à composição da Comissão Regional 
de Representação e que a lista com os nomes dos candidatos inscritos será 
afixada na recepção e em outros locais de fácil visualização. Esclarece, 
ainda, que os participantes terão prazo até as 14h30min para votar, 
depositando a cédula de votação na uma própria. o coordenador dá ciência 
a todos de que os consu~ores da Assembléia e da Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral estão junto ao "hall" de entrada deste 
auditório, à disposição dos representantes dos municípios, para assessorar a 
montagem dos blocos de propostas. Em seguida, a coordenação suspende 
os trabalhos até as 14 horas. Às 14 horas, o coordenador reabre os 
trabalhos, dá ciência aos presentes de que o Presidente da Assembléia, 
Deputado Romeu Queiroz, está a caminho deste Clube e suspende a 
reunião, aguardando sua chegada. Sob a direção do Presidente, Deputado 
Romeu Queiroz, são reabertos os trabalhos e são convidados a compor a 
Mesa o Prefeito e o Presidente da Cãmara de Monte Carmelo, os Deputados 
Bilac Pinto, Ajalmar Silva, Hely Tarqüínio, Gilmar Machado, Anderson 
Adauto, Adelmo Carneiro Leão e José Militão e os representantes dos 
Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e da Fundação João 
Pinheiro. O Presidente registra a presença do Deputado Federal Aracely de 
Paula e o convida a compor a Mesa. Em seguida, o Presidente convida o 
Prefeito e o Presidente da Câmara de Monte Carmelo a assinar o convênio 
para integração no Assembléia On Line e passa a palavra ao Deputado José 
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Militão, que esclarece que esse é o programa por meio do qual as 
informações institucionais e todo o trabalho realizado pela Assembléia é 
colocado à disposição das comunidades, permitindo maior integração entre o 
Legislativo Estadual e os Poderes municipais. O Presidente informa que 
passará à realização do sorteio da ambulância cedida pelo Centro Integrado 
de Desenvolvimento Social - CIOS. O Município de Romaria é contemplado, 
e o Prefeito Municipal é chamado à Mesa para receber as chaves e os 
demais documentos da ambulância. Finalizado esse evento, a Mesa recebe 
dois blocos de propostas que estão de conformidade com os requisitos para 
sua apresentação. O Bloco de Propostas n• 1 pretende que o montante da 
verba de R$3.000.000,00 seja distribuído aos municípios da região 
observando-se o seguinte critério de população: até 1 O mil habitantes, 
R$80.000,00; de 1 O a 20 mil habitantes, R$90.000,00; de 20 a 30 mil 
habitantes, R$100.000,00; de 30 a 40 mil habitantes, R$110.000,00; e acima 
de 40 mil habitantes, R$120.000,00. O Bloco de Propostas n• 2 pretende que 
o total da verba seja distribuído igualmente entre os municípios da região. 
Em seguida, o Presidente anuncia que estão eleitos para a Comissão 
Regional de Representação os Srs. Hugo Franco, de lbiá; Fausto do Espírito 
Santo Velloso, de Carmo do Paranaíba; José Mílton Nunes, de Cruzeiro da 
Fortaleza; João Gutemberg de Castro, de Rio Paranaíba, e Antônio José 
Gundim, de Pedrinópolis. A Presidência chama os eleitos à Mesa, 
parabeniza-os e enfatiza o trabalho a ser desempenhado por eles, que é o de 
acompanhar e informar aos interessados a destinação e a aplicação da 
verba pelos municípios que compõem a região, no exercício financeiro de 
1998. Isso feito, os Srs. Elmiro Nascimento e José Amâncio de Araújo fazem 
uso da palavra para defenderem, respectivamente, os Blocos de Propostas 
n•s 1 e 2. Concluída essa fase, o Presidente passa à votação dos blocos de 
propostas. O Bloco de Propostas n' 1 recebe 33 votos, e o Bloco de 
Propostas n• 2, 99 votos. O Presidente declara aprovado o Bloco de 
Propostas n• 2 e solicita aos representantes municipais que façam a 
definição, junto aos consultores da Assembléia Legislativa e da Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral, da proposta que cada município 
encaminhará ao Executivo. A Presidência passa a palavra ao Prefeito e ao 
Presidente da Câmara de Monte Carmelo. Dando seqüência aos trabalhos, o 
Presidente faz suas considerações finais sobre esta audiência pública, 
creditando o êxito do evento a todos os participantes, e parabeniza, 
especialmente, o Prefeito, o Presidente da Câmara e o Assessor de 
Comunicação e Cerimonial da Prefeitura de Monte Carmelo. O Presidente 
agradece aos representantes municipais, aos Deputados e aos demais 
presentes, determina a lavratura da ata e dá por encerrada a audiência 
pública da Região do Alto Paranaíba. 
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Monte Cannelo, 2 de junho de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Bilac Pinto, coordenador - Paulo Piau -

Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão - Anderson Adauto - Gilmar Machado -
Hely Tarqüínio- José Mil~ão. 
ATA DA 77" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às nove horas e tlinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Raul Lima Neto, Antõnio Roberto e Ronaldo Vasconcellos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solic~a ao 
Deputado Antõnio Roberto que proceda à le~ura da ata da reunião antelior, 
que, lida e aprovada, é subsclita pelos membros presentes. Prosseguindo, o 
Presidente infonna que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, 
o Projeto de Lei n• 1.254/97, de sua autolia, que dispõe sobre a 
obligatoliedade da instalação de caixas para resíduos de captação de esgoto 
em todas as construções no Estado, e a ouvir os seguintes convidados ou 
seus representantes: Srs. José Nélson de Almeida Machado, Presidente da 
ABES; Malia Dalce Ricas, Supelintendente Executiva da AMDA; Ruy Lage, 
Presidente da COPASA-MG; Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da FEAM; 
José da Costa Carvalho Neto, Presidente da Sociedade Mineira dos 
Engenheiros; Paulo Emílio Lott, Secretàlio Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Luiz Henlique Dantas Hargreaves, 
Supelintendente da SLU, e Paulo Roberto Henlique, Presidente do 
SINDUSCON. Vencida a 1" Parte da reunião, o Presidente passa à 1" Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. Nessa oportunidade, o Deputado RonaldoVasconcellos 
apresenta requelimento solic~ando a realização de uma audiência pública da 
Comissão para debater o uso da energia solar no Estado, com a participação 
de representantes das seguintes instituições: Secretalia de Ciência e 
Tecnologia; UFMG- Departamento de Engenharia Mecãnica - Laboratólio de 
Alternativas Energéticas; PUC-MG - Laboratório de Estudos em Energia 
(Grupo de Estudos em Energia Solar - Green Solar - Prôfa. Elizabeth 
Marques Duarte Pereira); EMATER-MG; CEMIG - Divisão de Utilização de 
Energia -DUE-; Câmara Municipal de Belo Horizonte; Associação Brasileira 
de Ar Condicionado - ABRAVA -; Refrigeração, Ventilação e Aquecimento; 
Empresas Hypersol, Panth Energia Solar; Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente - AMDA -; Sindicato da Construção Civil do Estado de Minas 
Gerais - SINDUSCON -, e Rede de lntercãmbio de Energias Alternativas -
REDE. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em seguida, o 
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Antônio Roberto e 
apresenta requelimento em que solicita seja realizada audiência pública no 
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Município de Chapada Gaúcha, com o objetivo de se discutirem temas como 
cerrados, preservação ambiental do Parque Grande Sertão Veredas, 
Saneamento e ICMS Ecológico, com a participação de representantes do 
IBAMA - Direção do Parque Grande Sertão Veredas; da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas 
Gerais; da COPASA-MG e dos Prefeitos, dos Vice-Prefeitos, dos Presidentes 
de Câmaras e dos Vereadores dos seguintes municípios: Chapada Gaúcha, 
Arinos, Formoso, Januária, Urucuia, Pintópolis, São Francisco, Bonito de 
Minas, Mirabela, Lontra, Manga, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz e 
ltacarambi. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo 
os trabalhos, o Presidente registra a presença do Deputado Anivaldo Coelho 
e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Srs. José 
Claúdio Junqueira Ribeiro, da FEAM; Eustáchio Ventura Fonseca, da 
Federação Mineira de Canoagem; Marcos Rocha Vianna, da COPASA-MG; 
lzabela Siqueira Reis, da SLU; José Nélson de Almeida Machado, da ABES, 
e Jorge Luís Oliveira de Almeida, do SINDUSCON. Prosseguindo, o 
Presidente, autor do requerimento que motivou a realização da reunião, faz 
breve exposição sobre o Projeto de Lei n• 1.254/97. Em seguida, passa a 
palavra aos convidados, que fazem suas exposições, cada um por sua vez. 
O Presidente declara aberta a fase dos debates, oportunidade em que são 
discutidos os seguintes pontos do projeto: a melhor terminologia a ser 
adotada para as caixas de gordura; o melhor meio para se alcançar o 

I 
saneamento pretendido dos esgotos; o destinatário do ônus da construção 
das caixas de gordura; o órgão responsável pela limpeza dessas caixas e 

. outros, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, todos fazem suas 
) considerações finais. o Presidente afirma que dos debates foram tirados 

subsídios importantes para a apreciação do Projeto de Lei n• 1.254/97 e 
esclarece que ele ainda está em fase de discussão e que os pontos 
abordados na reunião serão aproveitados para o seu aprimoramento. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata ê encerra os 
trabalhos . 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997 . 
Raul Lima Neto, Presidente - Antônio Roberto - Ronaldo Vasconcellos -

Baldonedo Napoleão . 
ATA DA 11" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil 

novecentos noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio, Gilmar Machado, Ajalmar Silva 
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(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança 
do Bloco da Maioria) e lvair Nogueira, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Arnaldo Penna, Ajalmar Silva, Maria José Haueisen 
(substituindo esta ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança 
do PT) e lvair Nogueira (substituindo o Deputado lbrahim Jacob, por 
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Administração 
Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado 
que proceda à leitura. da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A finalidade da reunião é ouvir os Srs. 
Mauro Roberto Soares Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG; Antônio 
Carlos Pereira, Presidente da BHTrans; Rubens Lessa Carvalho, Presidente 
do SINDPAS, e José Wanderley Gil da Cruz, da Associação dos Condutores 
Autônomos dos Três Vales - ACONVALES -, os quais prestarão 
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei n• 1.324/97, da Deputada Maria José 
Haueisen, e, se possível, apreciar os pareceres das Comissões para o 1• 
turno do mencionado projeto. O Presidente anuncia a presença dos Srs. 
Sérgio Vieira de Souza, Diretor de Operação de Via do DER-MG, 
representando o Diretor-Geral do órgão; Rubens Lessa e Franscisco Ferreira 
Soares Filho, Presidente da ACONVALES. Está presente também o Sr. José 
Theodoro Guimarães, Presidente da Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários de Minas Gerais. A seguir, faz uso da palavra o 
Deputado Arnaldo Penna, autor do requerimento que suscitou a reunião. A 
seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas 
exposições. Na fase dos debates, fazem uso da palavra os Deputados 
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Maria José Haueinsen e Antônio Júlio. O 
Presidente agradece a presença dos convidados, que trouxeram importantes 
contribuições para a discussão do Projeto de Lei n• 1.324/97, e suspende os 
trabalhos. Às 17h30min, o Presidente não registra a presença de número 
regimental para a reabertura dos trabalhos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - lvair Nogueira - Ajalmar Silva - Antônio Júlio -

lbrahim Jacob. 
ATA DA 21• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas do dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, lvair 
Nogueira e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado lvair Nogueira que proceda à leitura da ata da 
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reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Após, procede à leitura da seguinte correspondência: oficios dos Srs. 
Valderico Jóe, Presidente da Câmara Municipal de Araraquara, SP, 
solicitando que esta Casa interceda junto às autoridades competentes com 
vistas à liberação de sete sindicalistas presos no DEOESP; José Amâncio de 
Souza Filho, Presidente do 11 Tribunal do Júri, encaminhando cópia da ata da 
sessão desse Tribunal realizada em 25/6/97; da Sra. Carmelina dos Santos 
Rosa, Chefe de Gabinete Substituta da Secretaria Nacional dos Direitos 
Humanos, do Ministério da Justiça, informando que foi firmado o Convênio 
n• 8/97, entre esse órgão e a Secretaria da Justiça, com vistas à construção 
do Centro de Internação Provisória Masculino; dos Srs. Wagner Dias 
Ferreira, enviando cartas de presos para que sejam tomadas as devidas 
providências; José Carlos Rogêdo, Diretor do Instituto Médico Legal, 
convidando esta Comissão para uma visita ao referido Instituto, na qual seria 
feita uma explanação sobre a medicina legal e a sociedade; da Sra. Marina 
dos Santos, solicitando que esta Comissão visite o Serviço de Divisão de 
Tóxicos e Entorpecentes; dos Srs. Cleverson Silveira Borba, Pesquisador do 
Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -, solicitando ajuda da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário e denunciando um processo 
de perseguição a sua pessoa; Eufrázio Rogério Antunes, Presidente da 
Associação Comercial de Buenópolis, denunciando o péssimo estado em 
que se encontra a cadeia pública daquela cidade; João Batista Monteiro 
Martins, solicitando providências junto à Secretaria da Segurança Pública, ao 
Conselho Regional de Medicina e às demais autoridades competentes a fim 

1 de se esclarecer a morte de seu pai, Sr. José Silva Martins; Chico Vigilante, 
Deputado Federal, protestando contra a prisão de rodoviários em Belo 
Horizonte; da Câmara Municipal de Diadema, encaminhando cópia de 
requerimento do Vereador Edil Manoel Maninho, aprovado por aquela Casa; 
da Prefeitura Municipal de Cruzilia, em resposta ao Oficio n• 2.021/97, desta 
Comissão; e carta anônima encaminhando a esta Comissãp certidão do 
Poder Judiciário, a fim de denunciar arbitrariedades que- teriam sido 

' cometidas pelo Delegado de Policia Jair Hélio da Silva. A seguir, informa 
que também se encontram em poder da Mesa diversas denúncias de 

, violência policial. O Presidente determina o encaminhamento das denúncias 
à Área de Consultoria para análise. Encerrada a 1" Parte dos trabalhos, 
passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira 
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Francisco 
Cláudio Leite, Diretor Regional da Diretoria I da Brahma, para participar de 
reunião desta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a 
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distribuição de bebidas dessa empresa. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento. Em seguida, o Deputado Durval Ângelo apresenta 
requerimentos em que solicita seja marcada audiência pública para ouvir os 
servidores do Município de Antônio Dias, as Sras. Lúcia Maria Letra Ribeiro 
Assis e Maria Marta de Assis Lopes, os Srs. Tenório de Araújo e Sílvio 
Roberto Araújo, respectivamente, Vereador à Câmara Municipal e Prefeito 
Municipal de Antônio Dias, com a finalidade de se apurarem denúncias de 
irregularidades encaminhadas a esta Comissão; seja enviada ao Secretário 
da Justiça denúncia relativa à Penitenciária José Maria Alkmin, sendo a 
Comissão informada das providências tomadas em relação à denúncia; e 
sejam marcadas duas reuniões desta Comissão, com a finalidade de 
debater, uma, o traballho infantil, e a outra, o atendimento à criança e ao 
adolescente infrator. Colocados em votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Na seqüência dos trabalhos, o Deputado João 
Leite transfere a Presidência ao Deputado lvair Nogueira e apresenta 
requerimentos em que solicita seja encaminhada ao Governador, aos 
Secretários de Segurança Pública e de Justiça, Cidadania e Meio Ambiente, 
ao Comandante da Polícia Militar e ao Juiz da 7• Vara de Execuções 
Criminais da Paraíba solicitação a fim de que sejam tomadas providências 
para a apuração rigorosa e imparcial do assassinato de oito detentos do 
Presídio Modelo do Róger, localizado naquele Estado, durante a rebelião 
ocorrida em 29f7/97, sendo, ainda, a Câmara Municipal de João Pessoa e a 
Arquidiocese da Paraíba informadas dessa solicitação; seja convidado o 
Comandante-Geral da PMMG para prestar esclarecimentos acerca de 
denúncias envolvendo policiais militares; seja convidado o Secretário da 
Segurança Pública para prestar esclarecimentos acenca de denúncias 
envolvendo a Delegacia de Buenópolis, formuladas em ofício encaminhado 
pela Associação Comercial daquele município, e de incidente ocorrido na 
cadeia pública de Uberlândia; seja convidado o Comandante-Geral da 
PMMG para prestar esclarecimentos acerca de denúncia de violência policial 
que teria ocorrido em 14/9/97, na 16• Delegacia Regional, de Uberlândia, 
envolvendo policiais militares do 17° Batalhão de Polícia llililitar; e seja 
designada data para visita da Comissão à entidade Desafio Jovem de Belo 
Horizonte, localizada no Barreiro. nesta Capital, com a finalidade de 
examinar os programas de recuperação de viciados desenvolvidos naquela 
instituição. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Presidente informa que, após o término da reunião, a 
Comissão irá visitar a entidade Desafio Jovem de Belo Horizonte. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite passa à 3• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, nos termos 
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da Deliberação da Mesa n• 467, é aprovado o Requerimento n• 2.321/97. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1997. 
lvair Nogueira, Presidente- Durval Ângelo- João Batista de Oliveira. 

ATA DA 636 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às onze horas do dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, 
Antônio Júlio, Gilmar Machado e lvair Nogueira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Gilmar 
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos termos do art. 122, IV, 
do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento pela Comissão 
dos Projetos de Lei n•s 1.401 a 1.406 e 1.409 a 1.416/97. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n•s 1.237/97 (relator: Deputado lvair Nogueira); 1.265/97 
(relator: redistribuído ao Deputado Gilmar Machado); 1.321 e 1.333/97 
(relator: Deputado Antônio Júlio). o Projeto de Lei n• 1.332/97 teve sua 
discussão e votação adiadas em virtude de pedido de prazo deferido pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 

I proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei 
n•s 1.115, 1.351, 1.352, 1.361 e 1.366/97 (relator. Deputado Antônio Júlio); 
1.355, 1.356 e 1.357/97, este com a Emenda n• 1; 1.356, 1.359, 1.362 e 
1.366/97, este com a Emenda n• 1; 1.370 e 1.371/97 (relator: Deputado lvair 

!
Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 

Sala das Comissões. 6 de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüinio, Presidente - lvair Nogueira - Gilmar Machado - Antônio 

Genaro . 
ATA DA 96 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE 
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Ás quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Arnaldo 
Penna (este substituindo ao Deputado Ermano Batista, por indicação da 
Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Ronaldo Vasconcellos, Hely Tarqüínio, Baldonedo Napoleão (este 
substituindo ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do 
PSDB) e lbrahim Jacob (substituindo o Deputado José Braga, por indicação 
da Liderança do PDT), membros da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; Sebastião Costa, Gilmar Machado, Arnaldo Penna (este 
substituindo ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do 
PSDB) e lbrahim Jacob (substituindo o Deputado José Braga, por indicação 
da Liderança do PDT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a apreciar, em 1° 
turno, pareceres sobre o Projeto de Lei n° 25/97, de autoria do Governador 
do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e 
dá outras providências. Na ausência do Deputado lvair Nogueira, relator pela 
Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Sebastião Costa, que solicita a distribuição de avulsos de seu 
parecer, o que implica o encerramento da reunião. A Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - lvair 

Nogueira - Roberto Amaral - Adelmo Carneiro Leão - lrani Barbosa - Antônio 
Júlio- Ajalmar Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO LEI DE N° 1.219/97 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Miguel Martini, tem por objetivo 
acrescentar o § 3° ao art. 79 da Lei no 11.404, de 26/1/94, que contém as 
normas de execução penal. 

Publicada em 2215/97, foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição 
e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 



z 
<3 . 
u 

•• 
~ 
• . • E 
~ v; . 
~ . • "' . • ~ 
~ • <i 

É 

205 
legalidade. 

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição. 
Fundamentação 

A Lei n• 11.404, de 26/1194, que contém as normas de execução penal, 
estabelece que prédios e cadeias públicas serão construídos nas sedes das 
comarcas. 

O projeto em tela pretende que os estabelecimentos prisionais onde os 
condenados cumprirão penas em regime fechado sejam edificados nas 
sedes das regiões administrativas. É desnecessária, a nosso ver, essa 
alteração, porque as sedes das comarcas, onde se instala o Judiciário, se 
nos apresentam como o melhor local, seja do ponto de vista da segurança 
pública, seja do ponto de vista administrativo, considerando-se a situação 
pessoal de cada preso. Ademais, a Lei n• 11.404 beneficia o condenado na 
medida em que facilita o seu acesso aos atos processais perante o juízo de 
execução penal. 

Na verdade, a solução dos problemas carcerários só será possível 
mediante a construção de mais estabelecimentos prisionais, a fim de se 
evitar o excesso de pessoas nas precárias cadeias existentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.219/97. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Leonídio Bouças, Presidente e relator - Marcos Helênio - Ajalmar Silva -

Arnaldo Penna - lbrahim Jacob. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.284/97 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n• 

1.284/97 modifica o inciso VIl do art. 8° da Lei n• 11.397, de 6/1/94, que 
dispõe sobre o Fundo para a Infância e a Adolescência- FIA . 

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e_ Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade- e apresentou 

. ao projeto a Emenda n• 1, coube a esta Comissão emitir parecer sobre a 
j proposição, nos termos regimentais . 
· Durante a fase de discussão da matéria nesta Comissão, foi apresentada a 

Emenda n• 2, pelo Deputado Wilson Pires, e a Subemenda n• 1 à Emenda n• 
1, pelo Deputado Marcos Helênio, motivo pelo qual, nos termos do § 1° do 
art. 138 do Regimento Interno, recebeu este parecer nova redação. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo modificar a atual composição do 

Grupo Coordenador do Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, 

~----------------------------------------J 
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destinado a repassar recursos e a oferecer financiamento para programas de 
atendimento à criança e ao adolescente. 

Pretende-se sejam incluídos no mencionado Grupo representantes do 
Serviço Social da Indústria - SESI - e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial- SENAI. 

A inclusão dos referidos órgãos, voltados que são para a mão-de-obra 
infantil e juvenil do Estado, vem trazer importante subsídio ao trabalho do 
Grupo Coordenador, que, além de se preocupar com o lado social da 
questão e com a adaptação da criança e do jovem ao meio onde vivem, 
poderá, também, atentar para sua formação profissional. 

A proposição recebeu, ainda, duas propostas de emenda, que acatamos, 
pelo fato de aprimorarem o projeto e melhorarem a técnica legislativa. Uma 
é do Deputado Marcos Helênio e visa à substituição do SESI pelo SENAC, o 
que é muito bem lembrado, porque este se destina, como o SENAI, à 
aprendizagem. A outra é do Deputado Wilson Pires e enfatiza a inclusão da 
Secretaria de Estado da Justiça entre os beneficiários dos recursos do FIA, 
visando a que sejam aplicados em beneficio da recuperação e da 
reintegração do menor infrator. 

Muito oportuno, pois, o projeto em análise, que objetiva proporcionar a 
crianças e jovens do Estado mais um efetivo e inestimável auxílio. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.284/97, no 1 • 

turno, com a Subemenda n• 1 à Emenda n• 1 e a Emenda n• 2, apresentadas 
a seguir, ficando prejudicada a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N• 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1•- O inciso VIl do art. s• da Lei n• 11.397, de 6 de janeiro de 1994, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. s•- ..... 
VIl - 5 (cinco) representantes da sociedade civil, sendo: 
a) 3 (três) membros do Conselho Estadual dos Direitos da -criança e do 

Adolescente, indicados em plenária do órgão; 
b) 1 (um) representante do SENAC, indicado por sua diretoria regional em 

Minas Gerais; 
c) 1 (um) representante do SENAI, indicado por sua diretoria regional em 

Minas Gerais_~_"_ 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 2• da Lei n• 11.397, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido 

do seguinte inciso 111: 
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'Art. 2"- ..... 
111 - a Secretaria de Estado da Justiça, que aplicará os recursos para 

viabilizar o cumprimento das penalidades impostas ao adolescente infrator, 
observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.'.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas, relator - Carlos 

Pimenta- Marcos Helênio. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.319/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em análise tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Frente da Criança e do Adolescente, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 9/8/97, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n• 12.240, de 5/7/96, que dispõe sobre os 

requisitos para a declaração de utilidade pública. 
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se que a 

entidade atende às exigências da lei mencionada, nada havendo, pois, que 
impeça a tramitação do projeto nesta Casa. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.319/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 

I Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - lvair Nogueira -
Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.369/97 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o Deputado Geraldo Rezende, por meio do Projeto de Leí n• 1.369/97, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Lar Maria Nolvina da Costa, 
com sede no Município de São Roque de Minas. I Publicado em 11/9/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar. nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno . 

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

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

Em vista de a entidade preencher os requisitos para a declaração de 
utilidade pública prescritos na Lei n• 12.240, de Srl/96, está habilitada à 
concessão desse título. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei 1.369/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Gilmar Machado -

Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.378/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Vereadores e Câmaras 
Municipais da Microrregião do Circuito das Águas- AVEMAG -,com sede no 
Município de Conceição do Rio Verde. 

Publicado em 18/9/97, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em análise tem como suporte a Lei n• 12.240, de Srl/96, que 

versa sobre os requisitos necessários à declaração de utilidade pública. 
O art. 1 • da citada lei dispõe que, para serem declaradas de utilidade 

pública, as entidades devem ter personalidade jurídica, estar em 
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua 
direção e ter como Diretores pessoas idôneas. 

De acordo com os documentos anexados ao processo, tais requisitos 
foram cumpridos, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação da 
matéria. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.378/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Antônio Genaro -

Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.399/97 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa 
Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Por meio da Mensagem n• 217/97, o Governador do Estado encaminhou a 

esta Casa, para apreciação em regime de urgência, o projeto de lei em 
epígrafe, que dispõe sobre a reorganização e a descentralização do 
Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Minas Gerais" de 2517/97 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer. 

À proposição oriunda do Executivo foi anexado o Projeto de Lei n• 
1.395/97, da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para apurar 
denúncias que envolvem o sistema penitenciário do Estado, por força do 
disposto no art. 179 do Regimento Interno. Em face da Decisão do 
Presidente da Assembléia Legislativa de 23/9/97, publicada no "Diário do 
Legislativo" de 25/9/97, a proposição de iniciativa do Chefe do Executivo 
prevalece sobre a da CPI. 

Cabe a esta Comissão, preliminannente, examinar a matéria quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos tennos do art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento propõe a subdivisão do atual Conselho 

Penitenciário, disciplinado na Lei n• 11.404, de 1994, em sete Conselhos 
Penitenciários Regionais, para assegurar maior presteza, por parte do 
Estado, no exame dos pedidos de concessão de livramento condicional, 
indulto, graça e comutação de pena, bem como propiciar melhores 
condições para fiscalizar a execução penal e penitenciária. 

Subordinados à Secretaria de Estado da Justiça, os Conselhos terão como 
circunscrição as comarcas existentes nas regiões administrativas instituídas 
pela Lei n• 11.962, de 1995, na fonna estabelecida em seu anexo. Na 
verdade, a proposição apenas utiliza a divisão estabelecida naquela lei para 
o fim de fixar a competência territorial de cada Conselho, que pode coincidir 
ou não com a divisão das regiões administrativas. Minas Gerais possui 302 
comarcas, de acordo com a Lei Complementar n• 38, de 14/2/~5, que dispõe 
sobre a organização e a divisão judiciárias. · 

,I Para dar suporte a essa nova estrutura, propõe-se a criação de 24 cargos 
de provimento em comissão e de uma Secretaria Executiva para cada 
Conselho Penitenciário Regional. 
' As matérias tratadas no projeto versam, portanto, sobre organização 
administrativa do Estado e criação de cargos. 

Os arts. 1°, 18 e 25 da Constituição da República asseguram aos Estados 
membros autonomia para procederem à sua organização administrativa, 
observados os princípios da Carta Magna e a legislação da União sobre 
nonnas gerais de Direito Penitenciário, consubstanciada na Lei Federal n• 
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7.210, de 11/7/84. 

A orientação da Constituição mineira para a administração pública é a de 
descentralização da prestação dos serviços públicos, de acordo com os arts. 
42 e 51. 

Uma vez que o projeto trata de organização administrativa e de criação de 
cargos públicos no âmbito do Poder Executivo, a iniciativa para inaugurar o 
processo legislativo é privativa do Governador do Estado, de conformidade 
com o disposto no art. 66, 111, "b" e "e", da Carta Estadual. 

À luz da legislação federal aplicável, o projeto precisa de alguns reparos. 
Com efeito, na composição dos Conselhos Penitenciários Regionais foi 
omitida a participação dos representantes da comunidade. No tocante às 
suas competências, enumeradas no art. s• da proposição, não foram 
mencionadas as que constam nos incisos 111 e IV do art. 70 da Lei de 
Execução Penal Federal, isto é, "apresentar, no primeiro trimestre de cada 
ano, ao Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciária relatório dos 
trabalhos efetuados no exercício anterio~· e "supervisionar os patronatos, 
bem como a assistência aos egressos". 

Os Estados podem aumentar o rol de competências dos seus Conselhos 
Penitenciários, com fulcro no art. 24, I, § ZO, da Constituição Federal. Não 
podem deixar, porém, de observar aquelas competências estabelecidas pelo 
diploma normativo federal, tendo em vista que são normas gerais. 

O art. 8• do projeto dispõe que os membros do Conselho fazem jus a 
retribuição pecuniária, nos termos da legislação própria, até o limite de oito 
sessões mensais. Tal legislação está consubstanciada nos Decretos n•s 
23.973, de 18/8/84; 36.015, de 9/9/94; e 36.092, de 30/9/94. Noutras 
palavras, os membros dos Conselhos Penitenciários têm direito à percepção 
de 4,3%, por sessão, do valor correspondente ao vencimento do símbolo 
NQP-X. 

Com a finalidade de corrigir as máculas apontadas, estamos apresentando, 
na conclusão deste parecer, as Emendas n•s 1 e 2. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.399/97 com as Emendas n•s 1 e 2, a 
seguir redigidas. 

EMENDA N°1 
Acrescente-se, onde couber, no art. s•, os seguintes incisos: 
" .... - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional 

de Politica Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no 
exercício anterior 

.... · supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos". 
EMENDA N°2 

j 
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Dê-se ao "caput" do art. 6" a seguinte redação: 
"Art. 6"- Cada Conselho Penitenciário Regional será integrado por 7 (sete) 

membros, à exceção do da Região Central, que conta 9 (nove) conselheiros, 
designados, com os respectivos suplentes, pelo Governador do Estado e 
escolhidos entre profissionais das áreas de Direito Penal, Processual Penal e 
Penitenciário e das Ciências Médicas e Sociais, bem como entre 
representantes da comunidade.". 

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Antõnio Genaro -

Antõnio Júlio - Wilson Pires. 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, dispõe sobre a 

reorganização e a descentralização do Conselho Penitenciário do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria com as Emendas n•s 1 e 2. A matéria tramita em 
regime de urgência e deve ser apreciada em reunião conjunta, nos tennos 
dos arts. 274, I, e 129 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
1 

O Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão consu~ivo e 
fiscalizador da execução da pena, regulamentado pela Lei Estadual n• h 1.404, de 26/1/97, é integrado por membros nomeados pelo Governador do 
[Estado, escolhidos entre profissionaisdas áreas de Direito Penal, Processual 
Penal e Penitenciário e de Ciências Sociais, bem como entre representantes 
·da comunidade, para um mandato de quatro anos. Com uma estrutura 
'unificada composta de nove membros, o Conselho está estabelecido na 
Capital para, segundo o art. 160 da Lei de Execução Penal estadual, exercer 
as seguintes competências: 

"Art. 160- Incumbe ao Conselho Penitenciário: 
I - emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e êomutação de 

pena; 
I li - visitar regulannente os estabelecimentos penitenciários, em especial os 
de regime fechado, e os hospitais de custódia e tratamento penitenciário 
i>ara fiscalização da execução penal e do regime penitenciário; 

111 - participar da supervisão do período de prova do liberando e do 
sursitário, bem como da assistência social no regime semilivre e em meio 
livre; 

IV - comunicar à autoridade competente as violações das nonnas de 
execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição do 
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estabelecimento.". 

Essas atribuições abrangem os detentos que se encontram nas oito 
penitenciárias, nos dois hospitais judiciários e em duas casas de detenção 
sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça. lnciuem-se, 
ainda, nessa abrangência, todos os presos com sentença transitada em 
julgado que se encontram nas delegacias de polícia e nos estabelecimentos 
penais da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que totalizariam cerca 
de 10 mil, distribuídos por todas as comarcas do Estado. 

Diante desses dados, é compreensível a dificuldade enfrentada pelo 
Conselho Penitenciário em desincumbir-se de suas competências. 
Sobrecarregados com os pedidos de concessão de beneficios dos 
condenados pela Justiça, os conselheiros não dispõem do suporte necessário 
para realizar as tarefas de fiscalização dos estabelecimentos penais 
distribuídos pelas diversas regiões do Estado e de participação na 
supervisão dos períodos de prova a que se submetem os detentos. 

A regionalização do Conselho, na forma proposta, certamente propiciará 
melhores condições para os seus membros desempenharem suas funções, 
posto que ficarão mais próximos dos estabelecimentos, das comarcas e dos 
próprios detentos. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.399/97, 

com as Emendas n•s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente- José Henrique, relator- Wilson Pires - Amaldo 

Penna. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço dispõe sobre 

a reorganização e a descentralização do Conselho Penitenciário do Estado 
de Minas Gerais. 

O projeto foi encaminhado para apreciação em reunião conjunta das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e tramita em regime de urgência. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e 
apresentou-lhe as Emendas n•s 1 e 2. A seguir, a Comissão de Defesa 
Social, examinando o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

Visando a descentralizar o Conselho Penitenciário, o projeto prevê a 
implantação de seis Conselhos Regionais, além de manter o atual, com sede 
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em Belo Horizonte, para dar maior agilidade aos pedidos de livramento 
condicional, indulto, graça e comutação de pena e melhores condições para 
a fiscalização da execução penal e penitenciária no Estado. 

O seu art. 1 O prevê a criação de 24 cargos, sendo 6 de Assessor 11, 6 de 
Assessor I e 12 de Assistente Administrativo, para manter o funcionamento 
das secretarias executivas dos 6 novos Conselhos. A despesa com o salário 
desses 24 cargos representa um gasto mensal de R$9.227,40. 

O art. e• prevê que os membros dos Conselhos farão jus à retribuição 
pecuniária prevista na legislação própria, por sessão a que comparecerem, 
até o limite de oito sessões mensais. Seis Conselhos, com sete membros 
cada, realizando oito sessões mensais significa 336 retribuições pecuniárias, 
que, na legislação atual, estão fixadas em R$14,50 cada. O montante 
mensal de retribuições então seria de R$4.872,00. 

Portanto, a repercussão orçamentária do projeto é de cerca de 
R$14.099,40 mensais, a serem acrescidos de 4% de contribuição ao 
IPSEMG e do 13° salário proporcional. 

Para atender às despesas que decorrerão do projeto proposto, o seu art. 11 
autoriza a abertura de crédito especial até o valor de R$68.837 ,52. Essa 
quantia é mais do que suficiente para cobrir os gastos com a nova estrutura 
desejada, no presente exercício, mesmo se considerarmos a implementação 
imediata das medidas propostas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.399/97 

no 1 • turno, com as Emendas n•s 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
1 Hely Tarqüínio, Presidente - Péricles Ferreira, relator - Arnaldo Penna -
~osé Henrique- Antônio Genaro. 

--
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 306° REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Francisco Ramalho e Geraldo Rezende 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n• 222/97 (encaminha o 
Projeto de Lei n• 1.444/97), do Governador do Estado - Ofício n• 35/97, do 
Governador do Estado - Ofícios e cartão - Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei n•s 1.445 a 1.450/97 - Requerimentos n•s 2.347 a 2.350/97 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (3), 
Sebastião Helvécio, Miguel Martini, Raul Lima Neto, Marco Régis e Wilson 
Pires- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Álvaro Antônio, Geraldo 
Rezende, Alencar da Silveira Júnior, Maria José Haueisen, Roberto Amaral e 
Anderson Adauto - 2• PARTE (ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de 
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações 
Apresentadas- Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

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

Leão - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho -Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Ennano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob -Jorge 
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros -
Leonídio Bouças- Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Mauri Torres 
- Miguel Barbosa - Miguel Martini -Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião Helvééio - Sebastião 
Navarro Vieira- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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) 
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Ata 

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

Correspondência 
- o Deputado Roberto Amaral, 1•-secretário "ad hoc·, lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N• 222/97" 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao 

exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera as Leis n•s 11.402, de 14 de janeiro de 1994, e 7.399, de 
1 • de dezembro de 1978. 

As medidas previstas no projeto têm em vista viabilizar a 
operacionalização do Fundo Penitenciário Estadual, uma vez que os 
recursos financeiros que ora lhe são destinados não mais atendem às 
carências do sistema penitenciário do Estado. 

O remanejamento de recursos proposto ensejará melhorias substanciais no 
nosso sistema prisional, que passa a contar com maiores recursos para 
investimentos, além de lhe assegurar manutenção adequada. 

A relevância da concretização de tais objetivos leva-me a solicitar a Vossa 
Excelência seja atribuído ao projeto o regime de urgência a que se refere o 
artigo 69 da Constituição do Estado. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu 
alto apreço e especial consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI N° 1 .444/97 

Altera disposição das Leis n•s 11.402, de 14 de janeiro de 1994, e 7.399, 
de 1• de dezembro de 1978. 

Art. 1•- O inciso 111 do artigo 6° da Lei n• 11.402, de 14 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo Penitenciário Estadual, passa a vigorar co_m a seguinte 
redação: 

"Art. s•- ................. . 
111 - oferecimento de contrapartida equivalente a, no mínimo, 1 O% (dez por 

cento) do valor total do projeto, ficando isento de contrapartida financeira o 
beneficiário, quando se tratar de órgão ou entidade estadual." . 

Art. 2•- o artigo 40 da Lei n• 7.399, de 1• dezembro de 1984, que contém 
o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n• 12.155, de 21 de maio de 1996, fica 
acrescido de parágrafo único, alterando-se-lhe ainda o inciso 111, com as 
seguintes redações: 
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"Art. 40- ................. . 
111 - 36% (trinta e seis por cento) para investimentos e manutenção do 

sistema prisional do Estado de Minas Gerais; 
Parágrafo único- O percentual previsto no inciso 111 deste artigo terá a sua 

distribuição regulamentada em Decreto.'. 
Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário.' 
- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.329/97, nos termos do art. 179 do 

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

OFÍCIOS 
N" 35/97, do Governador do Estado, comunicando sua ausência do Estado 

no período de 9 a 12/10/97, devido a viagem oficial à Espanha. 
Do Sr. Carlos Mosconi, Secretário de Assuntos Municipais, manifestando 

seu repúdio à decisão da INB de transportar material radioativo de São Paulo 
para o Município de Poços de Caldas. (-À Comissão de Política Energética.) 

Da Sra. Norma de Góes Monteiro, Superintendente do Arquivo Público 
Mineiro, agradecendo convite para a reunião especial em homenagem aos 
dez anos da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI. 

Do Sr. Artur Eduardo Vilela, Superintendente das Minas da Companhia 
Vale do Rio Doce, comunicando que não poderá comparecer à reunião da 
Comissão de Assuntos Municipais a se realizar no Município de Governador 
Valadares. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

CARTÃO 
Do Sr. Noé Gripp, agradecendo as manifestações por ocasião do 

falecimento do Sr. Noé Fernando Gripp. 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) -A Mesa passa a receber 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.445/97 

Declara de utilidade pública o Centro de Amparo à Criança Andradense, 
com sede no Município de Andradas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Amparo à Criança 

Andradense, com sede no Município de Andradas. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Em funcionamento há mais de seis anos, o Centro de Amparo 
à Criança Andradense objetiva a prestação de serviços assistenciais a 
menores na faixa de 7 a 12 anos de idade, cujas mães, por trabalharem todo 
o dia, se vêem impossibilitadas de atendê-los plenamente em suas 
necessidades. 

Nessa medida, a mencionada entidade auxilia os menores nos deveres 
escolares, ministra-lhes aulas de reforço, orienta-os nos fundamentos de 
higiene e saúde, estimula-os a praticar esportes e auxilia-os no 
desenvolvimento psicopedagógico. 

Além disso, a entidade preenche os requisitos exigidos para a outorga de 
título declaratório de utilidade pública. 

Pelo exposto, espero o apoio dos nobres pares 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, ele o 
art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.446/97 
Deciara de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, com sede 

no Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de 

Nazaré, com sede no Município de Timóteo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 1997. 
Ivo José 
Justificação: o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, também denominado 

Lar das Meninas, fundado em 25/8/93, é uma entidade civil, sem fins 
lucrativos, que tem como objetivos primordiais acolher, amparar, proteger, 
educar e instruir as crianças e as adolescentes carentes, em regime de 
abrigo permanente, que estejam desamparadas pelas famílias e pela 
sociedade ou em iminente perigo. 

Em face do exposto, julgamos mais que procedente que esta Casa 
conceda ao Lar das Meninas Jesus de Nazaré o título declaratório 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. 

PROJETO DE LEI N° 1.447/97 
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Cria o Programa Leitura de Jamais e Periódicos em Sala de Aula e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica criado o Programa Leitura de Jamais e Periódicos em Sala de 

Aula, a ser implementado nas escolas da rede pública do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2" - O Programa terá caráter experimental e será desenvolvido a partir 
da promulgação desta lei, englobando as s•, 6", 7" e s• séries do 1• grau dos 
estabelecimentos que compõem a rede oficial de ensino do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 3° - Condicionado a avaliação favorável de seu desenvolvimento no 
primeiro ano de implantação, o Programa deverá ser implementado em 
caráter permanente no currículo escolar da rede oficial de ensino, desde que 
tenha obtido aprovação de mais da metade dos alunos envolvidos. 

Art. 4° - Qualquer empresa poderá participar do Programa por meio do 
fornecimento de jamais ou revistas que contenham assuntos políticos e 
econõmicos, nacionais e internacionais, bem como a cobertura de fatos 
relacionados ao Estado de Minas Gerais e sua história, podendo, em 
contrapartida, utilizar-se de espaços de publicidade ou outra forma de 
patrocínio na escola. 

Art. s• - o Programa terá por objetivo orientar os jovens para o exercício 
da cidadania, com ênfase: 

I - na formação do hábito de leitura e de convivência com o pluralismo de 
idéias; 

11 - na formação de senso critico; 
111 - no conhecimento de assuntos relacionados ao desenvolvimento da 

sociedade e do bem-estar coletivo do individuo, de sua história e suas 
tradições, seus direitos e deveres, suas necessidades e aspirações, o que 
resultará em cidadãos mais preparados para a participação na coletividade; 

IV - na vivência cultural e nos processos científicos e tecnológicos. 
Art. 6° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 2• desta lei disporão 

diariamente de número suficiente de exemplares, segundo critérios definidos 
pela Secretaria de Estado da Educação, dos jamais e periódicos a serem 
fornecidos pelas empresas participantes do Programa, para que tenham seus 
objetivos plenamente atingidos. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Leonidio Bouças 
Justificação: Esta proposição objetiva estimular o hábito da leitura nas 

crianças desde cedo, de modo a propiciar-lhes a formação de consciência 
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crítica em relação à economia, à política e à história de nosso País. 

As bibliotecas de nossas escolas apresentam-se com um acervo um tanto 
defasado, com títulos por demais desatualizados, que não conseguem 
motivar o gosto pela leitura na criança, acarretando-lhe sérios problemas na 
vida adulta, uma vez que essa deficiência dificulta seu posicionamento 
seguro no contexto social. 

Desenvolvendo desde cedo a consciência política, tão necessária para a 
vida em sociedade, seguramente teremos no futuro seres humanos muito 
mais preparados para enfrentar qualquer situação que lhes for apresentada, 
seja no ambiente familiar, nas universidades ou no mercado de trabalho. 
Enfim, teremos pessoas com nível cultural, intelectual e humano bem mais 
elevado. 

A leitura de diários e periódicos propiciará aos nossos jovens a descoberta 
de horizontes mais amplos, estimulando também o gosto por outras leituras, 
o que lhes tomará possível tomar contato com sua realidade e acercar-se 
dos fatos que compõem sua história, uma vez que, com o surgimento do 
'vídeo game", de desenhos animados e outras brincadeiras, tem sido quase 
impossível conscientizar a criança da necessidade de se voltar para os 
livros. 

Por considerarmos que esta pode ser medida eficaz de combate à crise 
educacional do nosso País, contamos com o apoio dos nobres Deputados 
para que nossa proposição seja aprovada. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.448/97 
Declara de utilidade pública o Movimento de Promoção e Assistência 

Social Sopão Mineiro- Sopão -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de Promoção e 

Assistência Social Sopão Mineiro - Sopão -, 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 . 
José Militão 
Justificação: O Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão 

Mineiro - Sopão - é entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na 
cidade de Belo Horizonte, cujo objetivo é a promoção da assistência social e 
filantrópica, moral e material às pessoas mais necessitadas feita por meio da 
distribuição volante de sopa e pão a mendigos, desabrigados e pessoas 
carentes em geral, sem distinção de nacionalidade, cor, religião, sexo ou 
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estado civil. 

Seus estatutos estão registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme Averbação n• 09 no Registro n• 76.500 do livro A, 
datada de 12/5/97. Conforme atesta o Promotor de Justiça, o Sopão está em 
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas 
finalidades estatutárias e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
não auferem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.449/97 
Dispõe sobre pagamento, a título de acerto, de vencimento ou vantagens 

devidos a servidor público estadual e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica a administração pública estadual obrigada a efetuar o 

pagamento de valor apurado, a título de acerto de vencimento ou vantagens, 
a favor do servidor, calculado com base no valor do respectivo símbolo de 
vencimento no mês em que se processar o acerto, atualizado 
monetariamente com base no índice de correção monetária aplicável à 
caderneta de poupança, desde que a omissão tenha sido da exclusiva 
responsabilidade da administração. 

§ 1• - Para o cumprimento do disposto neste artigo, considerar-se-á o 
cargo ocupado pelo servidor e seu respectivo símbolo de vencimento, mês a 
mês, tomando-se por base o período compreendido entre a vigência do 
benefício e o mês de processamento do acerto, observado o disposto no 
parágrafo seguinte. 

§ 2" - No caso em que mais de um cargo tiver sido exercido no mesmo 
mês, considerar-se-á, para efe~o do disposto no parágrafo anterior, aquele 
ocupado pelo servidor no último dia do referido mês. 

Art. 2• - O disposto no artigo anterior aplica-se, também, nos casos de 
acerto decorrente do pagamento de pensões de responsabilidade da 
administração pública estadual. 

Parágrafo único - Na hipótese de o primeiro pagamento de vencimento de 
pensionista independer de acerto, o pagamento de atrasados suje~a-se ao 
critério definido no art. 1 •, contando-se como termo inicial a data do 
falecimento do servidor. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 8° da 

Lei n• 10.363, de 27 de dezembro de 1990. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
José Militão 
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Justificação: Nos @imos anos, tomou-se rotina, principalmente por parte 

do Poder Executivo, o atraso de pagamento, a título de acerto, de 
vencimento ou vantagens devidos a servidores públicos. 

Na maioria das vezes, os mencionados pagamentos decorrem de direitos 
líquidos e certos que, simplesmente, são postergados pela administração 
estadual, dentro da filosofia cômoda do "devo, não nego, pago quando 
puder". 

A inadimplência da administração estadual para com seus servidores 
chegou a tal ponto que não dá mais para controlar o clima de insatisfação e 
revolta que grassa no meio dos que são injustamente atingidos. 

Sempre que um beneficio tenha efeito retroativo, seja qüinqüênio, 
adicionais, férias-prêmio, progressões, etc., e implique em pagamento de 
atrasados, a regra geral tem sido a contumaz inadimplência da 
administração estadual. 

Por essa razão, apresentamos este projeto de lei, que obriga a 
administração pública estadual a efetuar o pagamento de valor apurado, a 
titulo de acerto de vencimento ou vantagens, a favor do servidor, calculado 
com base no valor do respectivo símbolo de vencimento no mês em que se 
processar o acerto, atualizado monetariamente com base em índices de 
correção aplicáveis à caderneta de poupança, desde que a omissão tenha 
sido de exclusiva responsabilidade da administração. 

Em verdade, o servidor público merece uma reparação sempre que a 
administração for deliberadamente omissa. 

Quem exige rigorosa pontualidade de seus contribuintes deve agir da 
mesma forma com os servidores que lhe são subordinados. 

Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar 
com o apoio de nossos nobres pares para sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.450/97 _ 
Altera o art. 2" da Lei n• 11.488, de 13 de junho de 1994, que autoriza o 

Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 •- O art. 2• da Lei n• 11.488, de 13 de junho de 1994, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 5 

(cinco) anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Trata esta proposição de prorrogar o prazo estipulado no art. 
2" da Lei n° 11.488, de 13/6/94, para que se possa concretizar o encargo ali 
adscrito. 

O imóvel foi doado à municipalidade pelo Chefe do Executivo Estadual, 
para que nele se instalasse uma escola municipal. Pela moresidade no 
trâmite do processo de doação e em razão da crescente demanda estudantil, 
a administração municipal adquiriu outro terreno e nele construiu uma 
escola. 

Tendo em vista o crescente processo de municipalização do ensino, aquela 
administração planejou a construção, no terreno que a c~ada lei especifica, 
da sede do órgão municipal de educação, de escola para atendimento a 
crianças excepcionais da Creche Municipal e, ainda, de 20 salas para abrigar 
estabelecimentos públicos municipais e estaduais existentes em Ervália. 

Com a aprovação desta proposta, o município será dotado de espaço físico 
para melhor atender à comunidade, o que acarretará grande economia aos 
cofres municipais, já que é oneroso manter órgãos públicos que não 
possuem sede própria. 

Por se tratar de iniciativa de elevado alcance social, espero contar com o 
indispensável apoio dos nobres pares nesta Casa para que esta proposição 
seja aprovada. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.347/97, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que pede sejam 

solicitadas ao Diretor-Geral do IEF informações sobre os critérios adotados 
para fiscalização e emissão de multas no Município de Passa-Tempo e as 
atividades fiscalizadas. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.348/97, do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento das 
Rodovias MGT-265 e MG-132, entre os Municípios de Barbacena, Desterro 
do Melo e Alto Rio Doce. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.349/97, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Caixa Beneficente dos Guardas 
Civis e Fiscais de Trâns~o pelo transcurso de seu 70° aniversário de 
fundação. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N° 2.350/97, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam solicitadas 
ao Corregedor de Justiça do Estado as informações que relaciona, referentes 
à punição de cartórios extrajudiciais em decorrência do descumprimento do 

1 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Wanderley Ávila (3), Sebastião Helvécio, Miguel Martini, Raul Lima Neto, 
Marco Régis e Wilson Pires. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio •- Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr". 

Deputada, venho a esta tribuna para enfatizar a importância da nomeação de 
um mineiro, Luiz Otávio Mola Valadares, nosso amigo Ziza Valadares, para 
o alto cargo de Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - a 
CBTU. Essa nomeação, sem dúvida alguma, vai minimizar a falta de uma 
secretaria de transportes em nosso Estado. 

Venho analisando o fato de Minas Gerais não ter secretaria de transportes. 
Com isso, o transporte e o trânsito da Capital e de todo o Estado ficam 
enormemente prejudicados. Acreditamos que a sensibilidade do Governador 
Eduardo Azeredo e a presença do ilustre mineiro Luiz Otávio Mola Valadares 
à frente da CBTU farão com que tenhamos uma chance maior, uma 
oportunidade maior com relação à implantação do metrô de superfície de 
Belo Horizonte, que vem se arrastando há mais de dez anos, pois fica à 
mercê da vontade do Ministério dos Transportes ou do próprio Governo 
Federal, não havendo aqui nenhum órgão intermediário que possa criar um 
fórum para debater a importância da implantação desse metrô. 

Já surtiu efeito a nomeação do novo Presidente da CBTU. Ainda ontem, 
ele esteve na Capital e, em companhia do Governador do Estado, percorreu 
trechos do Bairro São Paulo até às imediações de Venda Nova, dando 
prioridade para aquela área receber, também, uma extensão do metrô. 
Acreditamos, pela declaração do Governador Estado Eduardo Azeredo, na 
sua vontade de levar o metrô até o bairro vizinho da região do Barreiro, que 
tenho a honra de representar nesta Assembléia Legislativa. -0 Barreiro e 
suas imediações, que concorre, seguramente, com mais de 17% da 
capacidade do metrô de superfície da Capital, sem dúvida alguma, será um 
novo aporte para que esse sistema de transporte ferroviário possa ser 
integrado ao transporte comumente usado. Nós acreditamos que, com a 
autorização da construção do ramal Calafate-Barreiro, iremos, ainda, 
desafogar uma das regiões de tráfego mais densamente carregado, que é a 
Avenida Amazonas. Isso será, sem dúvida alguma, uma nova opção de 
tráfego para a região do Barreiro. Então, esperamos que o Governador do 
Estado, agora com um mineiro na CBTU, possa terminar o metrô de 
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superfície de Belo Horizonte, que começou juntamente com o de outras 
Capitais do Pais e está com um atraso de mais de 12 anos na implantação. 
Lamento não ter acompanhado a comissão ontem; fui convidado pelo 
Governador do Estado para participar da comitiva que foi do Bairro São 
Paulo até Venda Nova, mas, infelizmente, eu estava em Brasília. Esperamos 
que, na próxima vinda a Belo Horizonte, o Presidente da CBTU faça uma 
visita à região do Barreiro. Assim, poderá sentir a necessidade de implantar 
o metrô de superfície naquela área, densamente povoada. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Nobre companheiro 
Álvaro Antônio, gostaria de dizer que representamos V. Exa. ontem, na visita 
do Governador. Na ocasião, chamei sua atenção para a preocupação do 
companheiro Álvaro Antônio e sua expectativa para com a chegada do metrô 
até o Barreiro. Tive a oportunidade de estar no mesmo carro em que se 
encontravam o Governador Eduardo Azeredo e o Prefeito Célio de Castro, e 
mostrei-lhes a necessidade não apenas do metrô, mas também de obras no 
sistema viário. Já conversamos muito, Deputado Álvaro Antônio. V. Exa. é 
muito cotado em Belo Horizonte, já foi Vereador, tem uma trajetória política 
excelente e sabe perfeitamente que, há anos, não temos uma obra volumosa 
no sistema viário da cidade. O Governador do Estado precisa, no próximo 
ano, realizar obras: temos um trânsito caótico, e Belo Horizonte vai parar. 
Outro dia conversávamos sobre a dificuldade que temos para sair da região 
do Barreiro. O acesso pela Avenida Amazonas ou pela via do minério já é 
insuportável. V. Exa. sofre isso na pele quando vem da sua região até a 
Assembléia. 

Nós, que fomos votados em Belo Horizonte, temos que fazer coro, ir até o 
Governador para pedir obras para o sistema viário, urgentemente. 
Falávamos sobre isso ontem. Transmiti ao Governador sua preocupação de 
vários anos, no sentido de que o metrô chegue até o Barreiro. Acho que V. 
Exa. está correto e que o Barreiro necessita, sim, do trem metropolitano. Se 
ele vai chegar até Venda Nova e se vão conseguir fazer, por exemplo, um 
túnel em toda a extensão do Bairro Primeiro de Maio, fica fácil, com boa-
vontade e com recursos, chegar até o Barreiro. Muito obrigado. 

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Saudações trabalhistas ao 
companheiro Álvaro Antônio. Quero, apenas, dizer a V. Exa. que seu 
pronunciamento é o clamor de toda a população de Belo Horizonte, que, 
hoje, é uma das cidades da América Latina onde o tráfego está 
tremendamente opressor. 

As nossas ruas, a nossa malha viária estão totalmente superadas, haja 
vista que há horários em que a pessoa que está no carro fica desesperada, 
sem saber como fazer. Parece que é mais fácil abandonar o carro e sair 
andando. Não temos nenhuma obra na cidade, praticamente, há oito anos. 
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Por exemplo, o Rio de Janeiro fez a Unha Vennelha. O Governador 
conseguiu empréstimo do Governo Federal, fez a Linha Vennelha e 
desafogou o trânsito do Rio de Janeiro. Belo Horizonte está inviável para se 
transitar de carro. Não existem obras, não existe escoamento. A cada ano, 
são acrescentados à praça novos carros, passageiros, motoristas, e não 
temos novas ruas, estradas, viadutos e túneis. O metrô de superfície nunca 
foi concluído e está em obras há 12 anos. 

Queremos lembrar, Excelência, que, no ano passado, quando eu era 
Vereador, houve uma iniciativa do Governador de conseguir um Veículo 
Leve sobre Trilho - VLT - para a Avenida Cristiano Machado e as grandes 
avenidas da cidade. Na época, houve uma oposição muito grande por parte 
da administração municipal, do Prefeito, e a obra não foi feita. Não sei onde 
foi aplicado o dinheiro. O fato é que estamos esperançosos de que o Prefeito 
Célio de Castro, com toda a sua equipe, tome conhecimento disso e realize 
imediatamente a recuperação de obras ou proponha outras: viadutos, túneis, 
ruas e sinalização, pois, do jeito que vai, a população de Belo Horizonte, 
embora se diga que é a melhor cidade do Brasil, será a mais sofrida no que 
tange ao trânsito. Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. 

O Deputado Álvaro Antônio* -Agradeço os apartes dos Deputados Alencar 
da Silveira Júnior e Raul Lima Neto, que são votados em Belo Horizonte e já 
tiveram uma trajetória pela Câmara Municipal, entendendo, portanto, com 
maior profundidade, os problemas da Capital. Entendemos que, agora, o 
Governador do Estado está propenso a tenninar as obras do metrô de 
superfície. Sabemos, ainda, da falta de obras-de-arte nos corredores das 
Avenidas Amazonas, Antônio Carlos e via expressa. Apenas uma vantagem 
persiste em Belo Horizonte: o anel rodoviário foi deixado intocável, sem uma 
passagem no mesmo plano, apesar do seu lastimável piso asfáltico. A via 
expressa já tem pontos de conflito, no mesmo plano, enquanto o anel ainda 
não os tem, uma vez que não tem uma passagem de nível do mesmo plano. 
É isso que está-nos salvando, nesse complicado trânsito. A falta dessas 
obras-de-arte vem provocando a maior conturbação no trânsito" 

Entendemos, também, que o problema é nacional, porque está sendo 
agravado pela quantidade de carros novos que, dia a dia, são jogados no 
trânsito das grandes metrópoles. Além disso, o preço da gasolina está 
relativamente baixo, provocando a saída de veículos que transportam 
apenas um passageiro e ocupam lugar, gerando congestionamento e 
tomando a cidade vítima do trânsito conturbado. Acreditamos que tal 
situação vai sugerir ao Governador que esta é a hora de executar grandes 
obras em Belo Horizonte. O Prefeito Célio de Castro tem que conseguir 
empréstimos para fazer obras-de-arte. Se persistir tal situação, daqui a dois 
ou três anos, será humanamente impossível transitar no perímetro da 
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Avenida do Contorno. 

Esperamos que a nomeação de Ziza Valadares para Presidente da CBTU 
seja um novo alento, uma nova esperança para a população de Belo 
Horizonte com relação ao trânsito e ao transporte de massa. Esperamos que 
o Governador do Estado fique mais sensibilizado ainda e arranje recursos 
para que possa terminar, de uma vez por todas, essa obra que vem-se 
arrastando, há mais de dez anos, na Capital. Muito obrigado. 

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

Deputada, ocupo a tribuna na tarde de hoje, para atender a uma solicitação 
dos professores da região do Triângulo mineiro, especialmente da cidade de 
Uberlândia: apresentar, para apreciação da Casa, um projeto que a~era um 
artigo da Lei n• 9.381, de 18/12/86, que institui o quadro de pessoal das 
unidades estaduais de ensino e dá outras providências. o teor da proposição 
é o seguinte:(- Lê:) 

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O§ 1• do art. 19 da Lei n• 9.381, de 18 de dezembro de 1986, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 19- .... . 
§ 1•- .... . 
I - com menor tempo de serviço público estadual; 
11 - com menor tempo de serviço na escola; 
111 - ••••. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, outubro de 1997 .". 
Eu quero justificar, Sr. Presidente. 
o funcionário do sistema educacional do nosso Estado, mais 

especificamente o professor, está sendo vítima de injustiças. 
Ao analisarmos o§ 1• do art. 19 da Lei n• 9.381, de 18/12/86, verificamos 

que, na hipótese de excedência de pessoal, o ocupante ·de cargo do 
magistério ou do Quadro Permanente será remanejado "ex officio" para outra 
escola, obedecendo, sucessivamente, os critérios de excedência constantes 
na lei: 

"I - com menor tempo de exercício na escola; 
11 - com o menor tempo de exercício público estadual; 
111 - com idade menor.". 
Antes de o funcionário pertencer a uma escola, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, ele pertence ao Estado, compondo seus quadros funcionais para 
depois ser lotado em uma unidade de ensino específica. Se continuarmos 
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adotando o critério estabelecido pela Lei n• 9.381, o funcionário remanejado 
sempre terá o menor tempo de exercício na escola em que atuar. Caso esta 
apresente excedência de pessoal, estará constantemente sendo remanejado, 
por ser o mais novo na escola, e jamais terá tempo suficiente para se fixar 
em nenhuma escola; não terá condições de desenvolver seu pleno potencial, 
por estar freqüentemente tendo que mudar de ambiente profissional. 

Em razão do exposto, acreditamos ser justa a alteração do§ 1• do art. 19 
da Lei n• 9.381, de 18/12/86, motivo pelo qual solicitamos apoio de nossos 
ilustres pares para sua aprovação nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aproveitar a oportunidade da 
apresentação desse projeto, na tarde de hoje, para solicitar a atenção 
especial dos nossos ilustres pares, para que possamos, dentro do espírito 
democrático de promoção efetiva da justiça, aprovar esse projeto e conceder 
esse benefício tão merecido a essa tão sofrida classe do magistério. 

Esse pessoal é determinado e faz da sua profissão um sacerdócio, porque, 
com o salário que se paga ao magistério no Brasil, é difícil exercer essa 
profissão. É preciso que eles tenham condições plenas para exercer a 
profissão no Estado de Minas Gerais. Esse é um dos assuntos que trago 
para apreciação desta Casa nesta tarde. 

O segundo assunto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, refere-se ao trabalho 
do Governador Eduardo Azeredo com relação às obras que estão sendo 
executadas no Estado de Minas Gerais. Estive fazendo um levantamento; 
falta apenas um ano para o encerramento do seu Governo, e pude notar que 
S. Exa. -que o nosso partido tem o compromisso de apoiar e está cumprindo 
esse compromisso - está desenvolvendo o trabalho da duplicação da BR-
381, a Fernão Dias, iniciou o trabalho na BR-050, no Triângulo Mineiro, e 
tem feito a interligação de algumas cidades no interior do Estado. Quer dizer, 
estamos tendo o privilégio de ver esse serviço executado, aqui no Estado de 
Minas Gerais, no exercício do Governador Eduardo Azeredo, porque, na 
verdade, antes de Eduardo Azeredo, Minas não possuía rodovia, possuía 
estrada. E eu critiquei muito, aqui desta tribuna, a situação do Estado de 
Minas Gerais. Então, agora estamos começando a ter condição de nos 
igualarmos a Estados como São Paulo, em termos de rodovias; de estradas 
e caminhos nós já estávamos enjoados. Mas é preciso compreender que o 
Governador Eduardo Azeredo tem que dar uma atenção especial à 
recuperação e à conservação das estradas existentes aqui. Sabemos que há 
um interesse do Governo em manter essas estradas em melhores condições, 
principalmente de agora para frente, quando o DNER já determinou recursos 
para a manutenção e a conservação de alguns trechos de estradas no 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte) - Nobre Deputado, em primeiro 
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lugar, gostaria de dizer, na condição de Li der do Partido, que sou obiigado a 
concordar com V. Exa. com relação ao apoio que o PMDB tem dado ao 
Governador aqui dentro da Assembléia. Mas, com relação às rodovias, 
gostaria de fazer uma pequena correção: não tenho conhecimento de 
nenhum recurso, em nível estadual, destinado às rodovias. A duplicação está 
realmente sendo feita no trecho de Delta até Uberaba, num primeiro 
momento, mas não há nenhum recurso estadual, pelo menos de que eu 
tenha conhecimento. A BR-381 tem recurso federal, recurso estadual e 
recurso externo. 

Então, nobre Deputado, estou em Uberaba, e V. Exa. em Uberlândia. Acho 
que estamos vivendo em duas regiões bem diferentes, porque não estou 
vendo nenhuma estrada no Triângulo sendo recapeada pelo Governo do 
Estado. Pelos menos ainda não. V. Exa. sabe que sou um Deputado que tira 
um final de semana para si e três para pôr o pé na estrada. Não existe 
nenhum Deputado que percorra aquela região como eu, e não estou 
encomrando nenhuma estrada recapeada. Consigo andar porque tenho uma 
caminhonete. Estou vendo, em todas as estradas do Triângulo, muitos 
buracos. 

Gostaria apenas, se fosse possível, que V. Exa. dissesse qual estrada do 
Triângulo. Talvez V. Exa. esteja se referindo a estradas fora do Triângulo. Aí 
realmente .... Não percorro outras estradas, a não ser a 262, para chegar ao 
Triângulo, que foi recapeada também com recurso federal. Não há nenhum 
recurso estadual ali. 

Só para me sin1onizar, gostaria de saber se essas estradas, que V. Exa. 
está dizendo que estão sendo recapeadas pelo Governo, estão fora ou 
den1ro do Triângulo. Se estão den1ro, gostaria de saber quais, porque não 
tenho conhecimento e não estou vendo. 

O Deputado Geraldo Rezende -V. Exa. não prestou atenção. Falei, e está 
até gravado, que precisava justificar as ações do Governo com relação não 
só às rodovias que estão sendo construídas, mas também à conservação, 
recapeamento e recuperação das estradas em Minas Gerais. Não disse que 
havia alguma estrada sendo recapeada. V. Exa. se equivocou. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto -Deputado Geraldo Rezende, desculpe-me. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende - Esclarecido isso, quero dizer que, não sei 

se com dinheiro federal ou estadual, mas no Triângulo há estradas que 
foram recapeadas. A estrada em que passo duas vezes por semana, a 452, 
de Araxá para Ubertândia, teve um grande trecho recuperado. Parece-me 
que agora já há recurso para terminá-la, porque há alguns trechos que 
realmen1e estão caóticos. É exatamente com relação a esse trecho que 



. . _g 

•• ô 
~ 
• . e 
~ 
" • ~ . • . .:;: . • 
~ • Q 

É 

229 
estou fazendo o apelo ao Governador. que, tenho certeza, sensível às 
questões da comunicação por transporte rodoviário, irá naturalmente 
complementar aquele trecho que começou a ser recapeado. Essa é a 452, 
que o Deputado Anderson Adauto conhece bem. Ele deve ter passado nela 
inclusive depois do recapeamento. 

A BR-050, entre Araguari e a divisa de Goiás, também foi totalmente 
recapeada. Também não posso informar se foi com recurso federal ou 
estadual. Sei que a estrada é no Triângulo, é em Minas Gerais, e sobre a 
supervisão do DER está-se fazendo a recuperação desse trecho. Tive 
inclusive a oportunidade de passar nela quando vinha de Goiás. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Salvo engano, todas 
as obras realizadas pelo Governo Federal neste Estado tem a contrapartida 
do Governo do Estado. Todas as obras, a 381, a 050 e todas as outras têm a 
contrapartida do Estado. Portanto, o Governo está participando, nobre 
Deputado. 

O Deputado Geraldo Rezende- Perfeito. 
Quero dizer também que as ações do Governo não ficam somente nessas 

estradas. O Governo está cuidando da área da educação também. Na minha 
cidade, em Uber1ândia, foi construída uma bela escola, com 14 salas de 
aula. Assisti ontem a uma entrevista do João Batista dos Mares Guia, 
Secretário da Educação, e gostei muito da sua explanação. Ele realmente 
mostrou que, comprovadamente, está havendo um avanço na área de 
educação. 

Eu, que sou um crítico ferrenho da educação, todos os colegas Deputados 
sabem disso, também tenho a humildade de elogiar e aplaudir as iniciativas 
do Governo, quando elas começam a acontecer. Tenho criticado a questão 
da educação. Acredito que ela precisa sofrer profundas modificações neste 
Governo e nos futuros, para que possamos alcançar um modelo de 
educação que realmente sirva de exemplo para o resto do Pais, 
acompanhando os países do Primeiro Mundo . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer da alegria de estar aqui hoje, 
nesta tribuna, para dizer ao Governador Eduardo Azeredo qu-e ele está no 
caminho certo, que está enxergando o desenvolvimento do progresso. Para 
governar e ter o progresso do Estado, é fundamental que tenhamos 
aplicações profundas na educação, na saúde, na segurança e nos meios de 
comunicação, através das rodovias e hidrovias. Nas rodovias podemos dar o 
sinal de que realmente as coisas já começaram a acontecer. Tenho certeza 
de que vão continuar a acontecer, porque o Governador é uma pessoa bem-
intencionada e vai levar o seu Governo até o fim, demonstrando capacidade 
de trabalho e capacidade de realizações. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

~----------------------------------J 
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• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

companheiros das galerias, telespectadores do canal 40, canal que tive o 
prazer de criar há quase dois anos, não é, Gilmar Machado? Costumo dizer 
que deixei a Cãmara há quase três anos, mas ainda mantenho uma atuação 
de Vereador. E não vai nisso nenhum mal. Isso porque entendo que, sendo 
político de Belo Horizonte, tenho que estar atento aos problemas desta 
Capital. Assim é na questão do transporte. Não porque eu seja representante 
deste ou daquele cartel, como me acusaram, mas porque se trata de 
problema que afeta toda a população, a mesma população que me elegeu. 
E, para fazer uma retrospectiva, quero lembrar que fui eleito Vereador com 
4.600 votos e, depois de dois anos de trabalho, eu retomava às umas com 9 
mil votos, a 12• maior votação nesta Capital. Por isso estou atento aos 
problemas de Belo Horizonte. 

Houve uma mudança no trânsito do Bairro Ouro Preto que vem deixando 
todos os moradores dali e de outros bairros próximos, como é o caso do 
Castelo, do Manacás, do Santa Terezinha, do Paquetá, do Itatiaia, do 
Bandeirantes e do São Luis, muito preocupados. Trata-se da construção do 
Hipermercado Carrefour, que está gerando um enorme problema para a 
entrada do bairro, já que um volume muito grande de veículos passa ali 
diariamente. Depois dessa construção, será cada vez mais difícil o fluxo de 
trânsito para clientes, fornecedores e todos aqueles que irão trabalhar no 
hipermercado, que está sendo colocado na entrada do Bairro Ouro Preto. É a 
região da Lagoa da Pampulha. Além da beleza da entrada do Bairro Ouro 
Preto, na confluência com Av. Carlos Luz, o trânsito ali está ficando cada dia 
mais difícil, devido às inúmeras modificações que todo dia a BHTrans faz na 
Av. Otacílio Negrão de Lima. 

A mudança de mão da Rua Conceição do Mato Dentro, com direção única 
bairro-centro, vai provocar um verdadeiro caos para quem tem de transitar 
diariamente para os bairros já citados, pois os motoristas serão obrigados a 
descer a Carlos Luz, passar ao lado do Mineirão, pegar o iníCio da Otacílio 
Negrão de Lima, voltar, num trecho já estreito, e retomar na Av. Alfredo 
Camarate, ou seja, fazer uma volta que, além de aumentar a distância, ainda 
implicará trâfego lento e embananado. 

A Prefeitura, que sai sempre em defesa dos direitos da população, como 
diz sempre na questão das licitações para os ônibus coletivos, será que se 
deu ao trabalho de ouvir os moradores? Como em outras ocasiões, como a 
recente mudança de embarque dos passageiros pela porta dianteira, sem 
uma consulta prévia aos usuários, desta vez também a novidade será 
imposta goela abaixo dos motoristas e moradores. Cadê a administração 
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participativa da Prefeitura socialista? Já se tentaram outras alternativas para 
o trânsito local? 

O que se critica aqui não é a instalação do Carrefour, é preciso que fique 
bem claro. Toda iniciativa empresarial que gere empregos e movimentação 
econômica para a cidade é mais que bem-vinda. Mas é preciso pensar 
também no lado humano, na qualidade de vida da cidade, que por enquanto 
ainda é uma das melhores de se viver e deve continuar assim. O 
empresariado deve dar a sua contrapartida de beneficios para a cidade. 

E a nossa sugestão é que se busque uma solução nos moldes, por 
exemplo, encontrados pelo Shopping Ponteio, quando da sua instalação. A 
própria empresa se encarregou de construir um túnel de acesso na BR-040, 
para facilitar o retomo dos motoristas ao centro da cidade. Na entrada do 
Bairro Ouro Preto poderia haver alguma solução do tipo trincheira ou 
viaduto, desde que a Prefeitura se dispusesse a fazer sua parte enquanto 
detentora dos destinos da cidade e não apenas executora de soluções que 
nem sempre são as que a população quer. 

Srs. Deputados, estaremos fazendo um movimento além desta tribuna, 
pela imprensa, junto com a Associação dos Moradores do Bairro Ouro Preto, 
para que os legitimas afetados por essas mudanças sejam ouvidos. Convoco 
todos os Deputados votados aqui em Belo Horizonte a engrossar comigo 
esse movimento em prol de uma solução técnica, mas também humana. 

Quando fiz um aparte ao pronunciamento do companheiro Álvaro Antônio, 
eu disse que ontem tive oportunidade de visitar as obras do metrô. Sai mos 
do Bairro São Paulo e chegamos a Venda Nova, e Belo Horizonte realmente 
está precisando de obras. Isso foi colocado pelo Deputado Raul Lima Neto, 
que é votado aqui em Belo Horizonte. Outro dia eu falava com o Deputado 
Paulo Schettino, que também mostrava preocupação com aquela região da 
cidade. E ontem deixamos claro para o Governador Eduardo Azeredo que 
Belo Horizonte tem que ter obras. Argumentam que a tecnologia é dificil. 
Não. Quando há boa-vontade há recursos e, sem dúvida, isso acontece . 

Quero deixar bem claro para os Srs. Deputados e para aqueles que nos 
visitam hoje que o DEMETRÔ vai conseguir fazer um túnel por-baixo de toda 
a extensão do Bairro Primeiro de Maio. Aquilo que achávamos impossível de 
realizar, como grandes obras em Belo Horizonte, com boa-vontade vai 
acontecer. 

Ontem eu deixava clara a preocupação da Bancada do PDT nesta Casa ao 
Governador Eduardo Azeredo e ao Prefeito Célio de Castro. Isso já foi 
colocado pelo companheiro Álvaro Antônio, e não serão necessários três 
anos, não. Belo Horizonte vai parar antes disso. Hoje temos 
congestionamentos na porta da Assembléia Legislativa, em toda a Rodrigues 
Caldas. Há moradores de Belo Horizonte que me dizem que não vieram 
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ainda ao meu gabinete porque, infelizmente, não há como estacionar na 
porta da Assembléia. Hoje a própria Assembléia passa por dificuldades com 
a falta de planejamento do trânsito. O problema também ocorre com os 
companheiros de imprensa. Se as emissoras não tivessem carros com 
motoristas que ainda têm espaço no estacionamento, nem mesmo a 
imprensa conseguiria chegar aqui. Os funcionários que trabalham aqui 
também têm dificuldade de estacionar os seus carros. 

Temos que pensar, sim, e pensar para frente. Para tirar os carros das ruas, 
temos que ter um transporte coletivo adequado. Enquanto isso não 
acontecer, ninguém vai deixar o carro e vir trabalhar de ônibus. Numa cidade 
em que 99% do transporte é destinado ao transporte coletivo sobre rodas, 
temos, sem dúvida, que ter um sistema viário melhor, que possa assegurar 
um futuro melhor para Belo Horizonte. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputad Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen • - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que nos escutam nas galerias e nos corredores, hoje estamos aqui 
para falar de um assunto que está sendo matéria de todos os jornais 
nacionais e estaduais. 

Toda a imprensa comenta o problema das aposentadorias especiais. Eu 
diria que elas nem são especiais, são aposentadorias privilegiadas. 
Entendemos que os professores, pessoas que trabalham em área de risco ou 
de insalubridade, pessoas inválidas, essas têm aposentadoria especial. As 
outras, essas aposentadorias dos políticos, são privilegiadas. É um privilégio 
sem lógica. A Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei, 
mas uma lei ordinária cria uma outra lei, que para mim é uma incoerência 
com relação à Lei Maior, porque faz com que, entre todos os iguais, uns 
sejam mais iguais do que os outros. 

Há muito tempo o PT vem se batendo para acabar com esse privilégio. 
Lembro-me de que em 1989, quando cheguei a esta Casa, foi feito um 
projeto que teve a assinatura de todos os Deputados do PT, para que a 
contribuição para o IPLEMG fosse facultativa. Ora, se a pessoa não 
contribuiu, não pode depois reivindicar aposentadoria especial ou 
privilegiada. Nosso projeto não foi adiante, foi arquivado. Várias tentativas, 
denúncias e pronunciamentos foram feitos, e nada adiantou até então. 

O Deputado Durval Ângelo tem um projeto tramitando nesta Casa cujo 
objetivo é acabar com esses privilégios. Mas agora parece-me que as coisas 
começam a andar. A aposentadoria privilegiada é, sem dúvida nenhuma, um 
escãndalo, e é dessa maneira que o povo vê essa aposentadoria de 
políticos: Deputados, Senadores e Governadores. Realmente é um 
escãndalo o fato de que alguns, que são considerados iguais perante a Lei 
Maior, tenham direito a aposentadoria especial com oito anos de trabalho, 
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até com quatro anos, no caso de Governadores, enquanto o trabalhador 
rural, que trabalha até sem saber quantas horas por dia, porque começa na 
hora em que o sol nasce e, em muitos lugares, vai até a hora em que o sol 
se esconde, tem que contribuir durante 30, 35 anos, com idade mínima de 
50, 55 anos ou 55, 60 anos, como pretende a nova lei, para ter direito a uma 
aposentadoria de salário mínimo. E assim também ocorre com os 
funcionários públicos. os trabalhadores do setor privado, os profissionais 
liberais, todos tendo que contribuir durante 30, 35 anos, com idade mínima 
de 60, 65 anos, enquanto uma casta privilegiada consegue aposentadoria 
depois de oito anos. 

Vejam mais os senhores: numa pesquisa feita recentemente, para avaliar 
entre o povo quais categorias merecem mais crédito ou têm menos crédito, 
entre aqueles que foram considerados sem crédito estão os policiais e os 
políticos. Lamentamos, porque não podemos deixar que alguns maus 
políticos, que alguns maus policiais manchem toda uma instituição e 
manchem toda uma classe e todos sejam jogados na vala comum do 
descrédito, da corrupção, dos irresponsáveis e sei lá quantos outros nomes 
apareçam. Felizmente, o clamor do povo está fazendo efeito. O Congresso 
Nacional já deu os primeiros passos, acabando com a aposentadoria 
privilegiada dos Deputados e dos Juízes. Agora, a Assembléia Legislativa 
também busca o seu rumo. Digo até que nem chega a ser numa boa hora, 
porque já chega tarde, mas o ditado popular diz: "Antes tarde do que nunca". 

Essa Comissão Especial já está criada. A partir de terça-feira próxima, 
teremos a primeira reunião. Faço parte dessa Comissão Especial com muito 
orgulho, que vai discutir o tratamento igual para os Deputados e os demais 
agentes políticos. 

o Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) -Gostaria de frisar que 
estou de acordo com suas palavras. Venho de uma Casa onde acabamos 
com a famosa "caixinha". Trata-se da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
onde tive o privilégio de ser o primeiro Vereador a mexer naquela caixa de 
marimbondos. Quando cheguei à Câmara Municipal, cortava tºdo o dinheiro 
que vinha dos cofres públicos, e, logo após, o então Vereador Patrus 
Ananias entrava com a sua extinção definitiva. Com relação ao fundo de 
aposentadoria desta Casa, penso que podemos perfeitamente cortar a 
contribuição do Estado e instituir uma previdência facultativa para os 
Deputados. Dessa forma, estaríamos formando uma previdência privada, 
sem o dinheiro público, sem o dinheiro do Estado. Corta-se o dinheiro do 
Estado, e continua o IPLEMG, continua o Fundo dos Deputados. Os 
Deputados terão que se organizar nesse sentido. 

Gostaria de aqui deixar o meu apoio a V. Exa. e parabenizá-la por esse 
pronunciamento, lembrando, mais uma vez, que, na Câmara Municipal de 
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Belo Horizonte, fui eu o primeiro político a mexer naquela caixa de 
marimbondos e acabar com a "caixinha", com o Fundo de Aposentadoria dos 
Vereadores. Veja V.Exa. que, se a "caixinha" da Câmara Municipal tivesse 
continuado, hoje eu estaria como Deputado e aposentado como Vereador em 
Belo Horizonte. Penso que isso não é justo. Vejo que, hoje, um fundo de 
aposentadoria na iniciativa privada, com o corporativismo, com um consórcio 
entre todos os Deputados, poderá acontecer sem o dinheiro público. Muito 
obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen* - Nós agradecemos a contribuição do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior e o parabenizamos pela iniciativa que 
teve quando Vereador. Concordamos, sim, com o fato de que vamos mexer 
numa caixa de marimbondos. E vou mais além, Deputado, acho que o 
IPLEMG deve ser extinto, uma vez que nele se encontra o dinheiro público. 
Se nós não temos essa aposentadoria privilegiada, mas o IPLEMG continua 
como aquele Instituto que vai garantir uma aposentadoria privilegiada, nós 
não extinguimos todo o mal. Temos que trabalhar para cortar o mal pela raiz. 

Gostaria de dizer, ainda, que estou encaminhando a esta Casa um 
requerimento para que, uma vez que vamos mexer num vespeiro, que é o 
vespeiro das aposentadorias especias de Juizes, de Deputados, de 
magistrados e até de policiais- o Congresso mexe também -. nós vejamos o 
problema das aposentadorias especiais de Secretários, Conselhl;)iros do 
Tribunal de Contas e de Governadores. Lembrem-se de que, no ano 
passado, esta Casa aprovou o projeto "Frank.enstein", no qual constava uma 
emenda estranha ao "caput" do projeto. propondo a aposentadoria do 
Governador, após quatro anos de serviço público no Palácio da Liberdade. O 
então Governador Eduardo Azeredo sancionou esse projeto. que está em 
vigor hoje e que concede, já, aposentadoria a quatro ex-Governadores que, 
com certeza, requereram essa aposentadoria privilegiada, escandalosa. 
Estamos encaminhando a esta Casa um requerimento e, já que nós 
queremos acabar com privilégios, façamos um esforço para que todos sejam 
tratados como iguais: iguais perante a lei, iguais no direito, iguais na 
aposentadoria, iguais no salário. Assim estará valendo o clamor do povo, 
que pede justiça, e a justiça nada mais é do que situação igual para todos. 
Muito obrigada. 

*- Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral. 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, representantes da imprensa, distinto e seleto público que nos vê 
e nos ouve, povo mineiro, por feliz coincidência, o Dia do Engenheiro 
Agrônomo e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, se 
comemoram na mesma data: 12 de outubro. Assim, mais próximas parecem 
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as bênçãos da mãe celestial para uma classe de profissionais que lida 
prioritariamente com a terra e dela tira o sustento para toda a humanidade. 

Como 12 de outubro será um domingo, todas as instituições antecipam a 
comemoração dessa importante data, o que também faço em homenagem a 
essa laboriosa Classe, na qual tenho orgulho de incluir-me. Evidentemente, é 
a diversidade das tarefas que proporciona atendimento às múltiplas 
necessidades humanas. Quanto mais evoluída uma sociedade, mais 
complexo será o mosaico dos serviços desenvolvidos por ela. 

Com o progresso conquistado, algumas profissões perdem importância ou 
mesmo deixam de existir, como é o caso do acendedor de lampiões, tão 
bem cantado por Jorge de Lima. 

No entanto, aquele que se envolve com a terra jamais sairá de cena. 
porque sua atividade está atrelada à própria sobrevivência da espécie 
humana. 

Por mais que o trabalho do engenheiro agrônomo se faça sofisticado, 
burilado pela tecnologia. ele se apresenta como que dirigido por um impulso 
primitivo, um apego às matrizes históricas do homem. Acompanhando a 
marcha da evolução científica, ele não somente se esforça para fazer frente 
a novos obstáculos como também pretende adiantar-se ao ritmo das 
dificuldades. 

Procedimento ingrato, não há que negar, uma vez que a natureza é vítima 
constante da predação indiscriminada. 

Os recursos naturais renováveis, como sempre, estão na ordem do dia. A 
situação vem-se agravando de tal maneira que sua discussão não se 
restringe à mesa dos especialistas: noticiários da imprensa diária dão conta 
da agressão criminosa que se pratica contra o meio ambiente, chamando a 
atenção da sociedade para o dever que todos têm no que conceme à 
preservação da qualidade da vida. 

Tendo-se um elemento à mão, faz-se uso dele no exato momento da 
necessidade, sem maiores preocupações com o impacto a ser causado no 
meio de onde ele é extraído. "Amanhã é outro dia" parece ser a filosofia de 
quem se serve no banquete dos recursos naturais. -

O amanhã, entretanto, não irá desprezar as conseqüências que partem do 
hoje, tempo presente em que deve imperar a lucidez que oriente a relação 
com a natureza . 

Alerta é a palavra de ordem, pois a mesma mãe generosa que agora 
cumula de dádivas os seus filhos poderá negar até o que se classifica como 
essencial. 

Minas é um dos Estados que mais sofrem com a voragem extrativista, e 
isso se dá pela sua condição de maior parque siderúrgico do País. Aí vemos 
que nem a riqueza é um bem em si, porque todas as coisas só adquirem 
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valor no confronto com os efeitos de sua presença ou mesmo de sua 
ausência. 

É um truismo a afinnação de que se pode retirar tudo aquilo que é passível 
de regeneração. Acontece que a regeneração tem suas regras específicas, 
exigências próprias que, se não atendidas, detenninarão o vazio como 
resposta. 

Uma vez tomadas as providências para a recuperação do material 
extraído, a situação primitiva tende a se refazer e certamente alcançará a 
plenitude, se os métodos partirem da realidade. 

Neste momento, com o desafio dos nossos parceiros do MERCOSUL, a 
participação do engenheiro agrónomo é essencial no aprimoramento de 
nossas técnicas agropecuárias, visando o aumento da produção e, 
principalmente, da produtividade na elaboração de produtos finais de alto 
padrão para atender as exigências dos consumidores do Brasil e dos outros 
países daquele bloco - Argentina, Uruguai e Paraguai -, bem como dos 
demais países da América, da Europa e da Ásia. 

Ao alinhavar esses pensamentos, abrigados por mentes comprometidas 
com o bem-estar da sociedade, sabemos que nada apresentamos de novo. 
O que pretendemos é realçar a importância do engenheiro agrônomo nesse 
contexto cada vez mais conturbado, no qual há de haver uma palavra final 
que exerça a efetiva defesa do nosso maior patrimônio, que é a vida. 

Vida é preocupação constante desse profissional que tem percorrido 
espaços alongados nos campos da ciência. Quem se ativer à rotina de um 
trabalhador de sua estirpe saberá o quanto se tem feito no sentido de facilitar 
a presença do homem na terra. 

A Assembléia Legislativa, Casa onde o povo é soberano, toma-se lugar 
propicio a considerações dessa ordem, sobretudo porque Minas assenta as 
bases de sua história no trabalho que caracteriza a atividade do engenheiro 
agrónomo. 

Agora mesmo a nossa Assembléia dá mais um importante passo na 
valorização da agropecuária mineira, ao criar a Frente Parlamentar 
Cooperativista Estadual - FRENCOOP -, da qual o nosso Presidente Romeu 
Queiroz é também Presidente, tendo eu o prazer de nela ocupar a função de 
Supervisor. 

Anteontem, tivemos a assinatura do protocolo de intenções entre a 
FRENCOOP e a Organização das Cooperativas de Minas Gerais - OCEMG -
, e no dia 11/10/97, sábado próximo, teremos a solenidade de instalação da 
FRENCOOP, no "campus" da Universidade Federal de Lavras, durante o 11 
Seminário Mineiro de Cooperativas de Crédito Mútuo. 

Registro uma das atividades nobres do engenheiro agrônomo: a pesquisa 
agropecuária. 
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A EMBRAPA patrocinará em Sete Lagoas, amanhã, solenidade de 

lançamento de novos cultivares: o milho BR 2121, o popular Saracura, que 
se comporta bem em áreas alagadas, e o sorgo BR 700. Haverá, também, a 
inauguração do Laboratório de Automação Agropecuária. 

Na solenidade, estarão presentes os Srs. Arlindo Porto, Ministro da 
Agricultura, Alberto Duque Portugal, Presidente da EMBRAPA. o engenheiro 
agrônomo Alysson Paulinelli, Secretário da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais, e o engenheiro agrônomo Antônio Bahia Filho, Chefe do Centro 
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. 

Outro fato que demonstra a importância do setor agropecuário e, via de 
conseqüência, do engenheiro agrônomo, foi a assinatura dos convênios, no 
dia 6/10/97, entre o Ministério da Agricultura e o Governo de Minas Gerais, 
tendo a União repassado ao Estado o montante de R$16.400.000,00. 

Os convênios beneficiam o I MA, a EMA TER, a RURALMINAS e o CEASA, 
a saber: R$3.600.000,00 para o CEASA aplicar na implementação do 
"Barracão do Produtor" em 14 municípios do Estado; R$6.200.000,00 para o 
IMA aplicar nos programas de saúde dos produtos de origem animal e 
vegetal; R$4.500.000,00 para a EMA TER aplicar na prestação de assistência 
técnica e na profissionalização de pequenos agricultores; R$2.100.000,00 
para a RURALMINAS empregar em programas de mecanização e de 
microbacias e na conservação de solos em 25 municípios carentes do 
Estado. 

Mais uma vez, neste 12 de outubro, renovo o orgulho de pertencer a classe 
de tão nobres predicados e congratulo-me com os colegas que têm apreço e 
respeito peta terra, de modo especial com meu colega aqui presente, 
Deputado Pauto Piau. 

Nesta oportunidade, quero cumprimentar a todos os colegas engenheiros 
agrônomos e o faço na pessoa do Dr. Marcelo Martins Pinto, Presidente da 
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos- SMEA. 

Quero, também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerrar cumprimentando 
de uma forma especial os engenheiros agrônomos do Norte de __ Minas. 

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

tribuna nesta tarde para ler um manifesto feito na cidade de Conceição das 
Alagoas, pelos trabalhadores da educação da rede estadual de ensino 
daquela cidade, que é o seguinte. (- Lê:) 

" Os trabalhadores da educação da rede estadual de ensino de Conceição 
das Alagoas manifestam o seu repúdio à exoneração arbitrária das três 
Diretoras de escolas estaduais, que configura um desrespeito à escolha 
democrática das comunidades escolares, manifestada na eleição. 
Exoneraram-se injustamente, decorrente de inverdades, informações 
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deturpadas, as Diretoras: Profa. Edna Maria Peixoto Eliotério, da Escola 
Estadual Carlos Luz; Profa. Helenice Bento Fontes, da Escola Estadual 
Herculégio Antônio f'!orges; Profa. Palmira Inês Gava, da Escola Estadual 
Deolindo de Freitas Paixão - todas elas eleitas democraticamente pelas 
respectivas comunidades escolares. 

É lamentável constatar que, nos tempos atuais, em Conceição das 
Alagoas, ainda prevaleça o abuso do poder à cidadania. As Diretoras 
exoneradas buscam uma participação junto ao processo de municipalização 
como qualquer outro trabalhador da educação. Suas atitudes, em momento 
algum, justificam ato tão extremo. 

Não restam dúvidas - e isso é lamentável - de que a educação em 
Conceição das Alagoas sofre um grande retrocesso. Toma-se difícil acreditar 
na tão falada democracia. Democracia, em Conceição das Alagoas, toma-se 
sonho, utopia. O que se experimenta é inacreditável: significa a volta ao 
regime da ditadura; o que prevalece é o poder. 

A arbitrariedade contra as colegas Diretoras fere a todos os educadores 
que reiteram, de público, sua indignação e seu protesto. 

Conceição das Alagoas, 7 de outubro de 1997. 
Profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino de Conceição das 

Alagoas." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz questão de ler esse manifesto, 

acreditando talvez que poderia aproveitar a presença do nosso companheiro 
Deputado Paulo Piau, que foi constantemente citado nas reuniões da 
comunidade escolar daquela cidade. Êstou pronto para abrir qualquer pedido 
que venha da sua pessoa, exatamente para podennos esclarecer à 
comunidade de Minas um fato que não é apenas local, apenas setorizado. 

Na verdade, o que percebemos, pela fonna arbitrária com que foi feita a 
exoneração dessas três Diretoras, sem dar maiores satisfações a ninguém, é 
que existiu um retrocesso democrático, e a comunidade escolar fez muito 
bem em fazer esse manifesto. Esperamos, inclusive, que outras ações do 
colegiado dessas escolas possam acontecer, exatamente porque tivemos um 
avanço na educação. -

Aliás, acredito que uma das poucas partes da educação realmente evoluiu 
em nosso Estado quando o Governo do Estado deixou de fazer de fonna tão 
direta a indicação das Diretoras. Hoje faz ainda, é ato do Governador do 
Estado a indicação, mas se respeitam alguns critérios, entre os quais o da 
competência, no momento em que a candidata presta uma prova para ver se 
está apta, e o eleitoral, no momento em que ela se submete à vontade da 
comunidade. 

Então, é muito grave um Secretário de Estado passar por cima de tudo 
isso, exonerar as Diretoras e não dar nenhuma satisfação. O que 
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entendemos que pode ter causado isso é o fato de a cidade ter se mobilizado 
contra a municipalização, à qual somos favoráveis, mas que somos 
obrigados a condenar, pela forma como está sendo conduzida em Minas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é extremamente clara: até o dia 
30 de junho o Estado tem que regularizar o fundo. Mas ele se omitiu até a 
presente data, ainda não apresentou as diretrizes com que o processo de 
municipalização, a criação do fundo vai ocorrer em nosso Estado. Assim, a 
cidade se mobilizou, e a Diretora, até pelo próprio processo como é 
escolhida, não pôde se furtar a acompanhar a comunidade escolar na 
discussão do processo. Ela foi a um lugar democrático, que é a Câmara 
Municipal, e participou. O único fato que, no meu entendimento, pelas 
informações que tenho, gerou esse processo todo foi que a Delegada de 
Ensino de Uberaba, Prof'. Abigail Bracarense, foi um pouco infeliz nas suas 
colocações. Ela levantou algumas questões que não deveria, porque foram 
colocações de ordem política. Trata-se de uma cidade onde os ânimos são 
muito acirrados. A partir do momento em que ela tomou o partido do 
Prefeito, a comunidade reagiu. Essa reação se deu também através de vaias 
que a Delegada passou a receber de alunos e de professores. Mas tenho a 
certeza de que nunca partiram de Diretoras, uma vez que as conheço muito 
bem. A partir daí, a reação da Delegada de Ensino também foi 
antidemocrática. Ela não teve amadurecimento suficiente para passar por 
aquele processo. Nós todos, que estamos na vida pública, em determinados 
momentos de nossas vidas podemos passar por esses dissabores. Ela, 
então, partiu daquela cidade dizendo que iria pedir sua exoneração, uma vez 
que não aceitava esse estado de coisas e por ter sido vaiada. 

A partir daí, a gente imagina o que pode ter acontecido. Para poder 
sustentar a Delegada de Ensino, o Secretário lhe deu a cabeça de três 
Diretoras de bandeja, para que ela não se exonerasse. Acho que isso é muito 
sério. Vou encaminhar, na próxima semana, à Comissão de Educação um 
requerimento, que espero seja aprovado, para convidar o Secretário. Que ele 
venha até aqui ou explique por oficio esse seu gesto, radical e extremo. 

o Deputado Gilmar Machado (Em aparte)* - Obrigado, nobre Deputado 
Anderson Adauto. Gostaria de fazer duas observações sobre seu 
pronunciamento. Primeiro, em relação ao processo de municipalização. 
Entendemos que o assunto é extremamente complexo. A Assembléia irá 
promover um seminário, quinta e sexta-feira próximas. Essa questão das 
Diretoras é um dos assuntos que devemos abordar com o Secretário. As 
Diretoras foram eleitas, e esse processo foi reconhecido pela própria 
Secretaria. Qual é a autonomia real do colegiado? Acho que V. Exa. tem 
toda razão em levantar essas questões. É um dado que a Comissão de 
Educação precisa, realmente, levantar. 
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Também quanto à questão do fundo, vamos ter que discutir com o 

Governo se será realizado ou não. Não fazendo o fundo, teoricamente, no 
primeiro momento, o Estado ficará prejudicado, em beneficio do município. 
Só que, com o passar do tempo, essa lógica se inverterá e o Estado ganhará 
muito em cima do município, não regulamentando o fundo. E essa é uma 
das questões que cobrarei dele. A lei é clara: ele tem que ser criado. E tem 
que ser criado com regras claras, para todo mundo saber. Não dá para jogar 
isso em cima dos municípios, deixando que eles assumam mais alunos e, 
depois, não tenham a definição dos recursos. 

Finalmente, quanto à questão dos aposentados, entendemos que, quanto 
maior for o número de funcionários, maior será o de aposentados para o 
município e menor para o Estado. É esse outro problema. Todos querem 
jogá-lo para cima dos outros. V. Exa. também é da Comissão Parlamentar 
de Inquérito e está estudando essa questão. Todos querem jogar a "batata 
quente" para a mão do outro. E isso não podemos pemnitir que aconteça com 
a educação em Minas. Muito obrigado. 

O Deputado Anderson Adauto - Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de 
esclarecer ao nobre Deputado que já antecipamos os primeiros 
questionamentos à assessoria técnica da Casa e as infomnações que 
recebemos foram que, a partir do momento em que o Governo se omitiu e 
não teve a iniciativa de fazer a regulamentação, essa iniciativa pode ser da 
Assembléia. Para suscitar a discussão, iremos apresentar um projeto na 
próxima semana, antes do seminário, exatamente para que ele sirva para o 
início da discussão a esse respeito. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
2" PARTE (ORDEM DO DIA) 

1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência infomna ao Plenário que se encerra hoje, dia 9, o prazo 

regimental de dez dias para recebimento de pedidos de infomnações ao 
Poder Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o processo de prestação de 
contas do Governador do Estado, relativo ao exercício de 1996. 
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Leitura de Comunicações Apresentadas 

- A seguir, o Sr. Presidente dâ ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pelos DeputadosWander1ey Ávila (3) -
falecimento dos Srs. Adelino Aguiar, Nilson Parente e Ezequiel Ferreira, em 
Vãrzea da Palma (Ciente. Oficie-se.); Miguel Martini - informando que o PSN 
passa a integrar o BSP; Raul Lima Neto - informando sua desfiliação do PPB 
e sua filiação ao PDT; Sebastião Helvécio - indicação do Deputado Miguel 
Martini para Vice-Líder do BSP, em substituição ao Deputado Paulo 
Pettersen; Marco Régis- informando que concorda com a integração do PPS 
ao BL; e Wilson Pires- informando que o PPS passa a integrar o BL (Ciente. 
Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.) 

Questão de Ordem 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não há "quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento da 
reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 10, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 10 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Raul Lima Neto 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Marco 

Régis - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Wilson Trópia . 
Fa~a de "Quorum" 

O Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - Às 9h15min. a lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 13, às 20 horas. 

ATA DA 23" REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa 
e sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os 
Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende. Francisco Ramalho, Elmo 
Braz e Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Helvécio, 
José Braga, Antõnio Roberto e Roberto Amaral, membros da Comissão de 



242 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ennano Batista, Corregedor. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, 
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada. 
Isso posto, o Presidente infonna que a reunião tem por finalidade apreciar 
processos de prestação de contas da aplicação de recursos liberados por 
esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas de capital e 
transferências a municípios, nos tennos do art. 3°, 111, da Lei n• 11.815, de 
24/1195, da Deliberação da Mesa n• 1.428 e das demais nonnas vigentes. 
Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ennano Batista, 
Comegedor; Geraldo Rezende, relator no âmbito da Mesa, e José Braga, 
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
os quais, em conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua 
vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Abaeté Atlético Clube, Academia Pousoalegrense Letras, Ação 
Comun. Barra Longa, Associação Amigos Auxilio Mútuo Assistencial B. Serra 
Cabral, Associação Aposentados Pensionistas Serra Aimorés, Associação 
Comun. Amigos Camaíba, Associação Comun. Amigos lbiraci, Associação 
Comun. Assis!. Geral Povo Alegre, Associação Comun. Benef. Moradores 
Bairro Porto Alegre, Associação Comun. Moradores Casas Populares, 
Associação Comun. Moradores Córrego Barro, Associação Comun. Nova 
Vista, Associação Comun. Pequenos Prod. Rurais São Joaquim, Associação 
Comun. Plácido Alves Oliveira, Associação Comun. Vida Nova Morro Alto, 
Associação Espírita Amor lemanjá, Associação Espiritual União Caridade, 
Associação Grupo Rodeio Correguense, Associação Mineira Paraplégicos, 
Associação Moradores Amigos Vila Ozanan, Associação Moradores Bairro 
Barbosa, Associação Moradores Buritizinho, Associação Moradores Comun. 
Barbosa Berilo, Associação Pais Amigos Centro Educacional Lima Duarte, 
Associação Pais Amigos Excepcionais - Papagaio, Associação Pequenos 
Prod. Rurais Com. Tira Fogo J. Faustino, Associação Pequenos Produtores 
Rurais Boa Sorte, Associação Pequenos Produtores Rurais Santa Maria 
Baixio, Associação Pequenos Produtores T.R.S. Novo M. Velha Adjacência, 
Associação Pequenos Produtores Trab. Rur. Malhad. - Adjacências, 
Associação Pequenos Produtores Trabalhadores Rurais Justa 11, Associação 
Produtores Artesãs Roça Grande, Associação Progresso Janaúba, 
Associação Sanjoanense Assis!. Menor - ASAM, Caixa Escolar Deputado 
Manoel Costa, Caixa Escolar Maria José Cordeiro Carvalho, Caixa Escolar 
Olímpia. Brito, Centro Aprendizagem Comun. Jayme Bruno Carvalho, 
Conselho Central Pitangui SSVP, Conselho Comun. Paulas, Conselho 
Comun. Tabuado, Conselho Desenv. Comun. Angicos Minas, Conselho 
Desenv. Comun. Cristina, Conselho Desenv. Comun. Penha Capim, 
Conselho Desenv. Comun. Riachão - Mirabela, Conselho Desenv. Comun. 
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Santana Grupo Vizinhança, Conselho Desenv. Comun. Traíras, Conselho 
Particular Conferências Vicentinas Canno Rio Claro, Creche Comun. Sonho 
Criança, Dragões Independência, Estrela Branca Futebol Clube, Faculdades 
Unidas Norte Minas, Flamengo Esporte Clube - Divinópolis, Fundação AssiS!. 
Gestantes Indigentes Salinas, Fundação Associação Reint. AssiS!. Social 
Viciados Carentes, Fundação Escola Vida, Lions Clube Divinópolis Pioneiro, 
Movimento Familiar Cristão - Diocese São João del-Rei, Obras Sociais 
Paróquia São José Operário, Prefeitura Municipal Antônio Carlos, Prefeitura 
Municipal Canaã, Prefeitura Municipal Datas, Prefeitura Municipal Estrela 
lndaiá, Prefeitura Municipal Pai Pedro, Prefeitura Municipal Pavão, 
Prefeitura Municipal Presidente Juscelino, Prefeitura Municipal Silveirânia, 
Prefeitura Municipal Volta Grande, Santa Cruz Futebol Club - Bias Fortes, 
Sociedade Comun. Beneficente São Pedro. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, detennina que se lavre a ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de setembro de 1997. 
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende- Elmo Braz- Ivo José -

Maria Olívia - Sebastião Helvécio - José Braga - Antônio Roberto - Durval 
Ângelo - Ennano Batista. 

ATA DA 24" REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e sete, 
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados 
Francisco Ramalho, Geraldo Rezende, Elmo Braz, Ivo José e Maria Olívia, 
membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Helvécio, José Braga, Antônio 
Roberto e Durval Ângelo, membros da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, e Ennano Batista, Corregedor. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos O? trabalhos, e 
a ata da reunião anterior é lida e aprovada. Isso posto, o Presidente infonna 
que a reunião tem por finalidade apreciar processos de prestação de contas 
da aplicação de recursos liberados por esta Casa a título de subvenção 
social, auxílios para despesas de capital e transferências a municípios, nos 
tennos do art. 3°, 111, da Lei n• 11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa 
n• 1.428 e das demais nonnas vigentes. Em seguida, os processos são 
distribuídos aos Deputados Ennano Batista, Corregedor; Geraldo Rezende, 
relator no âmbito da Mesa, e José Braga, relator no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando 
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela 
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aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Assistência Social 
Monte Sião Santa Bárbara, Associação Alfenense Cultura Lazer, Associação 
Amigos Poções Barriguda, Associação Caridade São João Nepomuceno, 
Associação Comun. Assistencial Amigos Bom Jardim Minas, Associação 
Comun. Bom Pastor, Associação Comun. Borges, Associação Comun. 
Joaquim Felicito, Associação Comun. Ribeirão Santo Antônio, Associação 
Deficientes Monte Carmelo, Associação Filantrópica Cataguases, Associação 
Idealistas Gouveianos. Associação Moradores Bairro São Francisco - Belo 
Horizonte, Associação Moradores Município Dona Euzébia, Associação 
Moradores Vila São Caetano, Associação Mulher Salinense, Associação Pais 
Amigos Excepcionais - Paraisópolis, Associação Produtores Rurais 
Comunidade Poções, Associação Produtores Rurais Comunidade Simplício, 
Associação Rural Dionísio, Caixa Escolar Dr. Joaquim Vilela, Caixa Escolar 
Escola Estadual Nélson Soares Oliveira. Caixa Escolar José Bonifácio 
Nogueira, Caixa Escolar Pascoalina Muniz Morais, Caixa Escolar Professor 
Jacinto Pereira Almeida, Caixa Escolar Vereador José Vilhena, Centro 
Defesa Coletiva Vilas Santa Rita Cássia Estrela, Centro Social Assis!. 
Comunitária, Clube Cavalheiros Rosa Mística, Conselho Agropecuária 
Conceição Pará, Conselho Central Coronel Fabriciano SSVP. Conselho 
Desenv. Comun. Comunidade Vargem Bonita, Conselho Desenv. Comun. 
São Domingos Prata, Federação Mineira Ginástica, Fundação Casa Meninos 
São Lourenço, Fundação Saúde Assis!. Social Presidente Bemardes, Grêmio 
Cultural Recreativo Torcida Organizada Galoucura. Grupo Cultural Afro 
Muzenza Angola, Grupo Social Filantrópico Coral Arte, Obras Comun. 
Assistenciais Menino Jesus, Prefeitura Municipal Carbonita, Prefeitura 
Municipal Conceição Mato Dentro, Prefeitura Municipal Cuparaque, 
Prefeitura Municipal Nova Resende, Prefeitura Municipal Novo Cruzeiro, 
Tabajara Esporte Clube Galiléia, Única Central Associações Moradores, 
Vasco Gama Futebol Clube - Esmeraldas. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária. determina que se lavre a ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 7 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho 

Elmo Braz - Ivo José - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Durval 
Ângelo - Roberto Amaral - Ermano Batista. 
ATA DA 9• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Às quatorze horas e quinze minutos do dia nove de abril de mil novecentos 

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüínio, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira e José Braga , 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo de Oliveira, 
Carlos Pimenta, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da 
Comissão de Saúde e Ação Social; Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo 
este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança do PMDB), 
Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Sebastião Costa, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente esclarece que a reunião se destina a 
apreciar, no 1• turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n• 1.111/97, do 
Governador do Estado, que modifica e acrescenta dispositivo à Lei n• 
11.397, de 6/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescéncia -FIA- e 
dá outras providências. A Presidência esclarece que a reunião tem por 
finalidade ouvir a Sra. Maria do Carmo Menicucci, Secretária Adjunta da 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente, e o Sr. Marcus Fucks, Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, os quais irão fornecer informações e 
prestar esclarecimentos que subsidiarão a votação do parecer. Participam 
dos debates os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Hely Tarqüinio, Wílson 
Pires, Carlos Pimenta e Sebastião Costa. A seguir, a Presidência comunica 
que, tendo em vista o fato de terem sido distribuídos avulsos dos pareceres 
para as três Comissões, fica dispensada a leitura desses. Esclarece, ainda, 
que continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.111/97. O 
Deputado Sebastião Costa, relator na Comissão de Constituição e Justiça, 
conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da 
proposição. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Após, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, relator na Comissão de Saúde 
e Ação Social, que conclui pela aprovação da matéria na forma proposta. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, na fase de discussão, indaga ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, se concorda em incluir no seu parecer as sugestões por ele 
apresentadas. O relator acata as sugestões do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão e apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Hely Tarqüínio - Antônio Júlio -

Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Wilson Pires - Adelmo 
Carneiro Leão - Antônio Roberto - José Braga - Anderson Adauto. 
ATA DA 26° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Ás dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Henrique, Antônio Genaro e Arnaldo Penna (substíbuíndo 
este ao Deputado José Bonifácio, por indicação da Uderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solícita ao 
Deputado Antônio Genaro que proceda á leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias 
constantes na pauta e procede à leitura do abaixo-assinado enviado pelos 
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, datado de 
9/9/97; do Ofício n• 93.496/97-CG, do Comandante-Geral da PMMG, e do 
ofício do Cel. PM (reformado) Nilson Nunes, de 27/8/97. A Presidência 
redístribuí o Projeto de Lei n• 1.078/96, da Deputada Maria Olívía, ao 
Deputado Arnaldo Penna e designa este parlamentar para relatar os 
Requerimentos n•s. 2.279 e 2.280/97, do Deputado Bené Guedes, e 
2.298/97, desta Comissão; o Deputado Antônio Genaro é designado para 
relatar os Requerimentos nos 2.292/97, do Deputado Bené Guedes, e 
2.303/97, do Deputado Kemíl Kumaíra. Encerrada a 1• Parte da reunião, a 
Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
O Deputado Arnaldo Penna emite parecer, mediante o qual concluí pela 
aprovação, no 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.078/96, da Deputada Maria 
Olívía, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n• 1. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Djalma Díniz opina 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.179/97, do Deputado Paulo Píau, na 
forma do vencido no 1° turno. Colocado o projeto em discussão, o autor 
encaminha à Mesa a Proposta de Emenda n• 1. A Presidência encerra a 
discussão, mantém o relator e a ele encaminha a mencionada proposta de 
emenda, para que sobre ela emita parecer. Após, o Deputado Arnaldo Penna 
opina pela aprovação, cada um por sua vez, dos Requerimentos n°s 2.279, 
2.280 e 2.298/97. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Antônio Genaro opina pela aprovação 
dos Requerimentos n°s 2.292 e 2.303/97. Colocados em votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
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membros da Comissão para a prox1ma reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
José Henrique, Presidente- Antônio Genaro- Péricles Ferreira. 

ATA DA 59" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às nove horas do dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e sete, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, 
Glycon Terra Pinto, Olinto Godinho, José Henrique e Baldonedo Napoleão 
(substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. o Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão 
e passa à 1" Fase da Ordem do Dia. Submetidos a votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, requerimentos do Deputado Ivo José, solicitando seja 
realizada audiência pública, em 9/10/97, em Governador Valadares, para 
debater, com as autoridades constantes em lista anexa, o Programa 
Estadual de Concessão de Rodovias, particularmente no que se refere à 
duplicação das rodovias que ligam Belo Horizonte a esse município; e do 
Deputado Gil Pereira, solicitando seja convidada a Sra. Anna Maria Peliano, 
Secretária Executiva do Programa Comunidade Solidária, para avaliar, com 
os parlamentares da região Norte de Minas, a possibilidade da inclusão dos 
municípios carentes no referido Programa. A seguir, o Presidente submete a 
discussão e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 
1.126/97, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. _ 
Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia - Ronaldo Vasconcellos, 

Presidente da Comissão- Kemil Kumaira -José Henrique- Ajalmar Silva. 
ATA DA 798 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de outubro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas, Wilson Pires e Marcos 
Helênio, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião 
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da 
correspondência. A Comissão registra ofício enviado pelo Ministério da 
Saúde, referente ao Hospital das Clinicas da UFMG. É lida, também, 
correspondência enviada pela Associação dos Maiores de 65 Anos de Idade 
e dos Defícientes Físicos do Brasil. A seguir, o Deputado Wilson Pires lê 
ofício enviado pela Câmara Municipal de Governador Valadares, 
encaminhando cópia da Primeira Carta Social de Governador Valadares. 
Após, o Presidente infomna que a reunião se destina a ouvir o Sr. José 
Fernando Rossi, Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
em Minas Gerais- ABRAMGE -, e a Sra. Shirley Fenzi Sertão, Promotora de 
Justiça, que discutirão a proposta do Congresso Nacional sobre a 
regulamentação dos planos de saúde. O Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, autor do requerimento, justifica a sua solicitação. A Sra. Shirley 
Fenzi Sertão faz sua exposição. A seguir, o Sr. José Fernando Rossi faz sua 
exposição, utilizando o retroprojetor para ilustrar sua palestra. Participam dos 
debates todos os parlamentares, confomne consta nas notas taquigráficas. 
Ato continuo, a Presidência agradece a presença dos convidados e passa à 
2• Parte da reunião, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. O Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento em que 
solicita seja convidado o Sr. Alcino Lázaro da Silva, Professor Titular de 
Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina da UFMG, para expor sobre o 
projeto de fundação que desenvolverá atividades clínico-cirúrgicas de ensino 
e pesquisa voltadas para a comunidade. Submetida a votação, é a matéria 
aprovada. o Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada uma reunião com os técnicos das Secretarias da 
Saúde e do Planejamento e Coordenação Geral, com a finalidade de discutir 
os aspectos relativos ao orçamento do Estado para o ano de 1998. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência 
passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a 
direção dos trabalhos ao Deputado Carlos Pimenta, em virtude de 
apreciação de matéria de sua autoria. O Deputado Carlos Pimenta comunica 
que continua em discussão o Projeto de Lei n• 1.284/97 e que os demais 
membros da Comissão poderão apresentar propostas de emenda. O 
Deputado Wilson Pires apresenta proposta de subemenda, que recebeu o n• 
1, à Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputado 
Marcos Helênio apresenta proposta de emenda, que recebeu o n• 2, ao 
parecer. A Presidência submete a votação o ·parecer, salvo emendas, o qual 
é aprovado. O Presidente submete a discussão e votação a proposta de 
emenda e a proposta de subemenda, cada uma por sua vez, as quais são 
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aprovadas. Tendo em vista a aprovação das duas propostas, a Presidência 
comunica que, nos termos do art. 138, § 1•, concede prazo regimental para 
elaboração da nova redação e suspende a reunião por 1 O minutos. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência indaga aos parlamentares se há 
alguma retificação a ser feita na nova redação do parecer. Não havendo 
retificação a ser feita, está aprovada a nova redação do parecer, que conclui 
pela aprovação do projeto com a Subemenda n• 1 à Emenda n• 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n• 2, da Comissão, 
ficando prejudicada a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Após, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos à discussão 
e votação, são aprovados, no 2• turno, os Projetos de Lei n•s 1.028/96, 
1.206, 1.216, 1.229, 1.247 e 1.265/97, este na forma do vencido no 1• turno 
(relator: Deputado Wilson Pires); 1.109 e 1.257/97, este na forma do vencido 
no 1• turno ( relator: Deputado Jorge Hannas). A Presidência solicita ao 
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura do Requerimento n• 2.067/97. 
Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Deputados Carlos 
Pimenta, Wilson Pires, Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas. 
Submetida a votação, é a matéria aprovada. Cumprida a finalidade da 
reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro 

Leão - Jorge Hannas - Wilson Pires. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.189/97 
Comissão de Defesa Social 

Relatório o 

A propos1çao em tela, do Deputado Bilac Pinto, objetiva acrescentar 
parágrafo ao art. 53 da Lei n• 11.404, de 26/1/94, que estabelece normas 
para a execução penal no Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 10/5/97, foi a matéria apreciada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade . 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 195, ele o art. 103, VIl, "c", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
Ao acrescentar o parágrafo único ao art. 53 da Lei n• 11.404, de 26/1/94, o 

~----------------------------------------~ 
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projeto em exame objetiva ctiar mecanismos que viabilizem a contratação 
de sentenciados para a realização dos serviços de reforma, ampliação e 
manutenção de estabelecimentos ptisionais. 

Para a contratação de serviços, a legislação atual estabelece a 
necessidade de obediência às leis que regem o procedimento licitatótio, mas 
deixa de considerar a particular situação dos presos, que podem ser 
aproveitados nas atividades refetidas. 

Vem sendo internacionalmente reconhecida a necessidade de que o 
presidiátio trabalhe de acordo com uma política de recuperação e de 
reintegração à sociedade. A próptia Lei de Execuções Penais preconiza a 
diminuição da pena na proporção de um dia para cada três dias de trabalho. 

É fácil observar, portanto, que a medida proposta atende aos interesses 
maiores da sociedade. Aplicada em consonância com a política de 
recuperação dos condenados, estará assegurando as condições necessátias 
para que os presos possam retomar dignamente ao convívio social. 

Portanto, é oportuna a iniciativa parlamentar, e manifestamo-nos 
favoravelmente ao trâmite do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.189/97. 
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997. 
José Hentique, Presidente- Djalma Diniz, relator- Roberto Amaral. 

PARECER PARA O !"TURNO DO PROJETO DE LEI N"1.189/97 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentátia 

Relatótio 
O projeto de lei em tela, do Deputado Bilac Pinto, acrescenta parágrafo ao 

art. 53 da Lei n• 11.404, de 2611/94, que dispõe sobre a execução penal no 
Estado de Minas Gerais. 

Disttibuído às comissões competentes, a de Constituição e Justiça concluiu 
pela jutidicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei. 
A Comissão de Defesa Social, analisando o métito, também se manifestou 
favoravelmente. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto aos 
aspectos financeiros e orçamentários, nos termos do Regimento Interno 
desta Casa. 

Fundamentação 
O projeto de lei em apreço tem por escopo estabelecer como fator de 

pontuação, para efeito de licitação, a proposta de contratação de mão-de-
obra presidiátia para trabalho externo na reforma, na ampliação e na 
manutenção de estabelecimentos ptisionais. 

Nos termos do Código de Processo Penal, é admitido o trabalho externo 
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para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas 
realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou por entidades 
privadas, desde que tomadas as cautelas contra fuga e em favor da 
disciplina. Vê-se, portanto, que a responsabilidade pela segurança e pela 
manutenção do enclausuramento do criminoso que esteja executando 
serviço externo permanece com o Estado. 

Por outro lado, nada impede que, nos editais de licitação relativos às obras 
e aos serviços previstos no Código de Processo Penal, haja pontuação 
favorável às propostas envolvendo a contratação de presos. O edital é a lei 
do certame, adaptando-se às especificidades de cada caso. 

Nesse sentido, apresentamos a Emenda n• 1, com o objetivo de preservar 
o poder discricionário da administração, pois, em determinadas situações, 
ela poderá concluir pela inadequabilidade da contratação de convictos. A 
expressão "será considerado como fator de pontuação" impõe a 
obrigatoriedade, e, a rigor, os eventuais participantes dos certames poderão 
exigir que no edital conste a cláusula de contratação e a respectiva 
pontuação, em detrimento do poder discricionário do órgão público. Como 
reforço de nossa tese, lembramos a norma do art. 36 do Código de Processo 
Penal: ·o trabalho externo será admissível ( ... )". Não existe, assim, 
obrigatoriedade, mas conveniência, a critério da administração. 

Não há reflexos orçamentários decorrentes da aprovação da proposição. 
Os ônus financeiros com as "devidas cautelas contra fuga e em favor da 
disciplina" deverão ser atendidos pelas dotações correntes do orçamento em 
curso. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1 .189/97 

com a Emenda n• 1, a seguir redigida. 
EMENDA N"1 

Dê-se ao art. 1" a seguinte redação: 
"Art. 1" - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 53 da Lei n• 

11.404, de 26 de janeiro de 1994: 
"Art. 53- .................................. . 
Parágrafo único - Nas licitações para obras de construção, reforma, 

ampliação e manutenção de estabelecimentos prisionais, a critério da 
Administração, poderá ser considerado fator de pontuação a proposta de 
aproveitamento, mediante contrato, de mão-de-obra dos presos, nos termos 
deste artigo." . 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval 

Ângelo - Roberto Amaral. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N"1.318/97 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.318/97 visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro I una, com 
sede no Município de Unaí. 

Após sua publicação, em 9/8/97, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos; encontra-

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

Analisando os documentos juntados ao processo, verificamos que foram 
atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei no 12.240, de Sn/96, que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 

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

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do Projeto de Lei no 1.318/97 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - lvair Nogueira -

Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.367/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio. o projeto de lei em análise objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação dos Proprietários e Moradores do 
Bairro São José de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de 
Minas. 

Publicado em 11/9/97, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts. 
195 e 103, V, "a". 

Fundamentação 
Conforme dispõe o art. 1° da Lei n° 12.240, de sn/96, podem ser 

contempladas com o titulo declaratório de utilidade pública as sociedades 
civis, as associações e as fundações constituídas ou em funcionamento no 
Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, 
desde que estejam em atividade há mais de dois anos, e sua diretoria seja 
composta por membros de reconhecida idoneidade, não remunerados pelo 
exercício de suas funções. 
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Examinados os documentos que compõem o processo, constata-se o pleno 

atendimento às exigências legais. 
Para adequação da matéria à técnica legislativa, apresentamos emenda ao 

seu art. 1•. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.367/97 com a 
Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Proprietários 

e Moradores do Bairro São José de Pará de Minas, com sede no Município 
de Pará de Minas.". 

Sala das Comissões, 8 de outubro 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Genaro -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 939/96 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini. o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas. 

No 1 o turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo no 1. Vem, 
agora, o projeto a esta Comissão, em obediência aos termos regimentais, 
para receber parecer de 2° turno e para sobre ele ser elaborada a redação do 
vencido, que é parte deste. 

Fundamentação 
Conforme foi exposto anteriormente, o projeto sob comento objetiva 

preservar um bem inalienável, que é a saúde. Consoante definição legal, a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu exercício. 

A proposição em exame vem corroborar esse direito, tomando obrigatória 
a divulgação, nos rótulos dos vasilhames de bebidas alcoólicas, de uma 
advertência sobre os malefícios que o álcool causa à saúde . 

Há de se considerar, ainda, que as despesas decorrentes da colocação das 
mensagens ficarão por conta das empresas produtoras ou comercializadoras 
de bebidas, não onerando os cofres públicos . 

Com relação ao aspecto orçamentário, verificamos que poderá haver 
ingresso de receita no erário, através da cobrança de multas em virtude da 
inobservância da futura lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 939/96 
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no 2" turno, na forma do vencido no 1• turno. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - Roberto Amaral -

Sebastião Navarro Vieira. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N" 939/96 

Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas 
alcoólicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e 

comercializadas no Estado conterão a seguinte advertência: • A Secretaria de 
Estado da Saúde adverte: o álcool pode causar dependência e, em excesso, 
é prejudicial à saúde". 

Parágrafo único - São responsáveis pela confecção e colocação da 
advertência de que trata o "caput" deste artigo: 

I - o produtor; 
11 - o importador sediado no Estado; 
111 - o comerciante que adquirir bebidas alcoólicas produzidas em outro 

Estado. 
Art. 2" - A advertência de que trata o art. 1• desta lei será redigida em 

caracteres legíveis, de forma a perm~ir sua imediata identificação pelo 
consumidor. 

Art. 3" - A inobservância do disposto nesta lei suje~a o infrator à multa de 
1.000 (mil) UFIRs, contando-se esse valor em dobro em caso de 
reincidência. 

Art. 4"- Esta lei entra em vigor 180 (cento e o~enta) dias a contar da data 
de sua publicação. 

Art. s• - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O z• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.032/96 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentáda 
Relatório 

De autoria do Deputado Joss Bonifácio, o projeto de lei em tela autoriza a 
Policia Mil~ar do Estado c~ Minas Gerais a celebrar convênio com 
Prefeituras Municipais e outros órgãos públicos. 

Aprovado no 1• turno na forma do Substitutivo n• 2 e com a Emenda n• 1, 
retoma agora o projeto a esta Comissão para que o examine no z• turno e 
elabore a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe objetiva autorizar a Policia Militar a celebrar 
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convênios com municípios, órgãos e entidades públicos ou privados para a 
cessão, a reforma ou a construção de prédios a serem usados por aquela 
instituição. Procura, assim, criar condições de cooperação e parceria entre a 
PM e as comunidades, com o objetivo de se atingir uma convivência pacífica 
e harmoniosa. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação da 
matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.032/96 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval 

Ângelo - Roberto Amaral. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.032/96 

Dispõe sobre a celebração de convênio entre a Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais e as Prefeituras Municipais na condição que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A celebração de convênio ou outro instrumento congênere entre a 

Policia Militar e as Prefeituras Municipais para fins de construção, reforma 
ou cessão de prédio para o funcionamento ou melhoramento dos serviços 
policiais só terá validade com a assinatura do Comandante-Geral da Policia 
Militar. 

Parágrafo único - O convênio de que trata este artigo também terá 
validade se formalizado pelos Comandantes lnterrilediários, desde que 
tenham recebido a competência subdelegada prevista no parágrafo único do 
art. 1° do Decreto no 36.885, de 24 de maio de 1995. 

Art. 2° - O disposto nesta lei se aplica aos convênios celebrados entre a 
Policia Militar e órgãos ou entidades, públicos ou privados, de qualquer 
esfera de governo. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.207/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o projeto de 
resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao disposto no art. 
62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente as 
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alienações de terras devolutas que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1° tu mo, na forma apresentada. Cabe a esta 
Comissão, agora, examiná-la no 2• turno, conforme estabelece o Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
No tocante à repercussão financeira das alienações em pauta, reafirmamos 

que são insignificantes os seus impactos nos cofres estaduais. 
Os gastos com a instrução dos autos de processos administrativos, a cargo 

da RURALMINAS, são acobertados por recursos próprios, por aqueles 
provenientes do orçamento anual do Estado, principalmente por aqueles 
decorrentes do pagamento de taxas e da compra do imóvel pelo futuro 
proprietário. 

Ademais, reafirmamos tratar-se de medida de largo alcance social, que 
beneficiará os que vivem do trabalho no campo e o processo de urbanização 
dos municípios. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n• 

1.207/97 no ZO turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O ZO TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 

1.208/97 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o projeto de 

resolução em tela tem por objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, 
XXXIV, da Constituição do Estado, ou seja, aprovar a alienação das terras 
devolutas que menciona. 

A proposição foi aprovada no 1• turno, na forma apresentada. Cabe, agora, 
a este órgão colegiado examinar a matéria no ZO turno, atendo-se à 
repercussão financeira da medida proposta. 

Fundamentação 
A instauração de processo de legitimação de terras devolutas, no plano 

administrativo, está a cargo da RURALMINAS, cujos trabalhos abrangem 
ajuntamento de documentos, vistoria local, coleta de dados gerais relativos 
ao imóvel e a sua ocupação e a elaboração de parecer jurídico. 

Os gastos com tais atividades são cobertos por recursos originários da 
receita orçamentária do Estado, da compra do imóvel e do pagamento de 
taxas por parte do futuro beneficiário. 

A repercussão da medida nos cofres do Estado será, de certa forma, 
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compensada pelos beneficios que poderá gerar para o homem do campo e 
pela urbanização dos municípios em que se situam os lotes a serem 
alienados. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n• 

1.208/97 no 2• turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Roberto 

Amaral- Durval Ângelo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.232/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o requerimento em tela pede o 
encaminhamento de oficio à Fundação João Pinheiro, solicitando 
levantamento dos municípios norte-mineiros que não fazem parte do 
Programa Comunidade Solidária, bem como informações relacionadas à 
desnutrição e às condições de sobrevivência de crianças de até 6 anos e 
dados relativos ao Programa de Redução da Mortalidade Infantil - PRMI. 

Publicada no "Diário do Legislativo• de 7/8/97, vem a matéria à Mesa da 
Assembléia para receber parecer nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Os Poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, devendo, 

no entanto, estar voltados para uma política central que informa a 
organização estatal: o interesse público. 

Julgamos oportuno o pedido de informações a autoridades estaduais sobre 
pesquisas já realizadas, uma vez que existem os bancos de dados, e novos 
gastos para o mesmo fim caracterizariam prejuízo ao erário. 

O requerimento em exame tem por objetivo obter o levantamento dos 
municípios que não fazem parte do programa Comunidade Solidária, para 
que passem a integrá-lo. 

Trata-se de direito legítimo de fiscalização que a Constituição Estadual 
garante à Assembléia Legislativa na norma dos arts. 62, XXXI e 73, § 1•. 

A proposição enquadra-se nos pressupostos constitucionais e regimentais 
que informam a matéria, não encontramos óbice a sua tramitação . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n• 

2.232/97 . 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende- Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.272/97 
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A proposição em tela é de autoria do Deputado José Bonifácio e tem por 
objetivo solicitar à Presidência desta Casa o envio de ofício ao Secretário da 
Saúde, indagando-lhe o motivo pelo qual se está efetivando contratos de 
pessoas para trabalhar na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG- em detrimento daquelas já aprovadas em concurso público. 

Nos termos do art. 80, VIII, "d", c/c o art. 246, do Regimento Interno, 
compete à Mesa da Assembléia emitir parecer sobre a matéria, cuja 
fundamentação passamos a apresentar. 

Fundamentação 
A legitimidade da iniciativa da proposição está assegurada pelo § 2" do art. 

54 da Constituição Estadual, segundo o qual "a Mesa da Assembléia poderá 
encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a 
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa importam crime de responsabilidade". 

De outra parte, é prerrogativa da Assembléia Legislativa, assegurada pelo 
inciso XXXI do art. 62 da Carta mineira, "fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta" . 

Como se vê, a proposição encontra-se claramente amparada pela 
Constituição mineira. 

Além disso, convém ressaltar que o requerimento revela-se pertinente à 
vista do "caput" e do § 1• do art. 21 da Constituição Estadual, que assim 
dispõem: 

"Art. 21 - Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

§ 1• - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração" . 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.272197 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco 

Ramalho- Elmo Braz- Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.283/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o requerimento em apreço tem 
por objetivo solicitar ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda o 
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envio a esta Casa de informação sobre a utilização dos recursos tomados 
pelo Estado, em virtude da Lei n• 11.966, de 1°/11/95, que autorizou o 
Governo do Estado a realizar operações de crédito internas e externas, sob a 
modalidade de empréstimo, financiamento ou emissão de bônus, no valor de 
até US$1.273.885.350,00. 

Publicada em 4/9/97, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos 
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

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

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI, da 
Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta;". 

Para o perfeito exercício dessas atribuições, os membros do Poder 
Legislativo têm a prerrogativa, constitucional e regimentalmente assegurada, 
de apresentar requerimentos em que são solicitadas as informações que 
julgarem convenientes e necessárias, sujeitando-se esses requerimentos à 
apreciação do Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 

A Lei n• 11.966, de 1°/11/95, autoriza o Estado a realizar operações de 
crédito internas e externas no valor aproximado de até 
US$1.300.000.000,00, destinadas à reestruturação da dívida pública 
estadual e à execução de projetos previstos no Plano Plurianual de Ação 
Governamental. 

Tramita atualmente nesta Casa o Projeto de Lei n• 1.292/97, do 
Governador do Estado, que altera a Lei n• 11.966, de 1995, dando novas 
destinações aos recursos provenientes das operações de crédito. 

O requerimento em tela visa a solicitar esclarecimentos sobre essa vultosa 
operação, principalmente no que tange à destinação dos recursos já obtidos, 
aos prazos para amortização das dívidas, aos valores dos juros-negociados e 
ao nome das instituições que fizeram as operações de crédito com o Estado . 

Ressaltamos, todavia, que algumas informações sobre a referida operação 
já foram fornecidas a esta Casa. Em reunião da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, realizada em 26/8/97, estiveram presentes os 
Srs. Luiz Schwarcz, Superintendente Central do Tesouro Estadual, e Cláudio 
Gontijo, Professor de Economia da PUC-MG, que prestaram esclarecimentos 
sobre o atual processo de endividamento do Estado e sobre o Projeto de Lei 
n• 1.292/97. Naquela ocasião foram respondidos os quesitos números 3.1, 
3.2 e 3.5 do requerimento em tela, razão pela qual apresentamos emenda 
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suprimindo a solicitação dessas informações. 

Não obstante, apresentamos ainda emenda determinando que o 
requerimento seja enviado somente ao Secretário Estado da Fazenda, que é 
a autoridade responsável pelas informações sobre operações de crédito 
realizadas pelo Estado. 

Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria da alçada do 
Poder Legislativo, visto ter por objetivo a solicitação de informações que 
subsidiarão a atuação fiscalizadora da Assembléia, sempre de acordo com 
os princípios que orientam a atividade administrativa, entre os quais se inclui 
o da publicidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.283/97 com as Emendas n•s 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDA N"1 

Suprima-se, no primeiro parágrafo, a expressão "ao Governador do Estado 
e". 

EMENDAN"2 
Suprimam-se os itens n•s 3.1, 3.2 e 3.5. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.289/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em epígrafe 
tem por objetivo solicitar à Presidência desta Casa o endereçamento de 
oficio ao Presidente da COPASA-MG, solicitando-lhe o envio dos relatórios 
da consultoria realizada pela empresa Coopers & Lybrand. 

Publicado em 6/9/97, o requerimento vem à Mesa da Assembléia, a quem 
compete privativamente emitir parecer sobre a matéria, nos termos dos arts. 
80, VIII, "d", e 246 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra amplo respaldo na Constituição do 

Estado, conforme passamos a demonstrar. 
O art. 62, XXXI, assegura à Assembléia Legislativa a competência 

privativa de "fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta". 

Além do mais, o § 3" do art. 54 do mesmo diploma dispõe nos seguintes 
termos: 

"§ 3"- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
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Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de infonnação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

Segundo o autor da matéria, a COPASA-MG teria finnado contrato com a 
empresa de consultoria Coopers & Lybrand, visando à elaboração de 
proposta de reestruturação interna da Companhia. 

Ora, em se tratando a COPASA-MG de uma sociedade de economia mista 
e sendo por isso mesmo o Estado o seu sócio majoritário, entendemos que 
as ações e as metas que dizem respeito a ela devem atender ao principio da 
publicidade, consagrado no Direito Público. Portanto, reconhecemos a 
pertinência da proposição em exame. 

No entanto, em vista da escassez de dados observada no texto do 
requerimento no que conceme ao seu objeto, faz-se necessário apresentar-
lhe substitutivo - o qual será fonnalizado na parte final desse parecer-, cuja 
redação evidentemente contém as infonnações necessárias à completa 
referência dos relatórios solicitados. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.289/97 na fonna do Substitutivo n• 1, fonnulado nos tennos seguintes. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na fonna regimental, 
seja enviado oficio ao Sr. Presidente da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA-MG -, Dr. Ruy José Vianna Lage, solicitando-lhe o 
envio da proposta de reestruturação interna da Companhia elaborada pela 
empresa de consultoria Coopers & Lybrand. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco 

Ramalho - Elmo Braz- Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.290/~7 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem por escopo 
pedir à Presidência desta Casa a remessa de expediente ao Secretário do 
Planejamento e Coordenação Geral, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, 
solicitando-lhe - nas palavras do autor - "o envio dos relatórios elaborados 
pela empresa de consultoria Deloitte Touche Totmatsu lntemational". 

Nos tennos dos arts. 80, VIII, "d", e 246 do Regimento Interno, à Mesa da 
Assembléia compete privativamente emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
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De acordo com o art. 62, XXXI, da Constituição mineira, é prerrogativa da 

Assembléia Legislativa, em caráter privativo, "fiscalizar-e controlar os atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta". 

Ainda no concernente à legitimidade da iniciativa da proposição, 
reportamos-nos à norma contida no § 2• do art. 54, da mesma Carta 
constitucional, cujo texto a seguir transcrevemos. 

"§ 2!' - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade". 

Conforme esclarecimentos do autor do requerimento, em 25/11/96, o 
Governo Estadual, por intermédio da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral, firmou contrato com a empresa de consultoria Deloitte 
Touche Totmatsu lntemational, para que fosse elaborada proposta de 
regulamentação e gestão do serviço de saneamento, a ser implantada em 
Minas Gerais. Além do mais- salienta o parlamentar-, tal contrato, custeado 
com recursos provenientes do Projeto SOMMA, foi concebido de forma que 
a sociedade participasse da evolução dos trabalhos, dai a importância de 
que todos tenham conhecimento do documento final. 

Muito embora reconheçamos a oportunidade do requerimento, devemos 
apresentar-lhe substitutivo, a fim de tomar o texto original completamente 
elucidativo quanto ao seu objeto. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.290/97 na forma do Substitutivo n• 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Exmo. Sr. Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto. solicitando-
lhe o envio da proposta, elaborada pela empresa de consultoria Deloitte 
Touche Totmatsu lntemational, de regulamentação e de gestão do serviço 
de saneamento que, em principio, deverá ser implantada no Estado. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco 

Ramalho- Elmo Braz- Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.293/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o 
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Requerimento n• 2.293/97 objetiva solicitar ao Secretário da Segurança 
Pública, Sr. Santos Moreira, informações da Corregedoria de Polícia a 
respeito dos Srs. Nílton Araújo Silva, Delegado de Polícia, e Élcio da 
Conceição Ferreira, Detetive, policiais que já estiveram lotados no Município 
de Paracatu. 

Publicada em 6/9/97, a proposição vem à Mesa para receber parecer, nos 
termos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela inclui-se nas matérias de competência privativa da 

Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 62, XXXI, da Constituição 
Estadual, que determina: 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta;". 

o requerimento também enquadra-se na norma contida no § 2" do art. 54 
da mencionada Carta, que assim prescreve: 

"§ 2• - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 
pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de 
responsabilidade". 

Vale mencionar também que a matéria está suje~a à apreciação do 
Plenário, conforme estabelece o art. 245 do Regimento Interno, a qual deve 
ser precedida de parecer, nos termos do art. 246 do mesmo diploma. 

Por fim, é legítimo dizer que o retomo das informações solic~adas 
permitirá á Assembléia Legislativa, por intermédio da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, exercer de maneira efetiva sua atividade 
fiscalizadora e proteger os dire~os do cidadão. 

Quanto ao aspecto formal do requerimento em exame, entendemos 
conveniente a apresentação de substitutivo que dê maior clareza ao seu 
teor. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.293/97 na forma do Subst~utivo n• 1, a seguir apresentado . 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por seu Presidente, 
requer a V. Exa. seja encaminhado ofício ao Exmo. Secretário da Segurança 
Pública, Dr. Santos Moreira, solicitando informações da Corregedoria de 
Polícia sobre a existência de inquérito policial ou processo judicial nos quais 
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figurem os Srs. Nílton Araújo Silva, Delegado de Polícia, e Élcio da 
Conceição Ferreira, Detetive, policiais que já estiveram lotados no Município 
de Paracatu. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo 

Rezende - Elmo Braz - Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.294197 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, a 
proposição em análise tem por intenção requerer à Presidência desta Casa o 
envio de ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais solicitando-lhe informações a respeito da existência de inquéritos 
envolvendo os policiais militares, Soldados Flávio de Almeida e Valtair 
Scaizer Mourão e o Cabo Luiz Fernando Vitor, relativos a denúncia de 
agressões sofridas pelo Sr. Rogério Gonçalves Aramuni, na madrugada do 
dia 3n/97, na Av. Afonso Pena, em Belo Horizonte. 

Publicado em 6/9/97, foi ó requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia, a quem compete privativamente, nos termos do art. 245, XII, do 
Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
A matéria em exame submete-se ao comando do art. 54, § 3", da Carta 

Estadual, transCrito abaixo: 
"Art. 54- .... 
§ 3• - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

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

As informações cujo envio a esta Casa ora se requer constituem 
importantes subsídios à defesa dos direitos e das garantias individuais, 
competência da referida Comissão. 

Segundo o autor da matéria, o Sr. Rogério Gonçalves Aramuni teria sofrido 
agressão por parte de policiais militares no dia 3/9/97, na Av. Afonso Pena, 
em Belo Horizonte. 

É certo que as autoridades policiais necessitam de certo arbítrio para 
realizar o seu trabalhO e atingir seus objetivos. Contudo, a ação repressiva 
deve ser exercida dentro dos limites legais sob pena de, ocorrendo excesso, 
constituir crime. 

Tomando o conteúdo da solicitação em causa como verdade potencial, 
entendemos ser ela pertinente, uma vez que pretende assegurar os direitos e 
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as garantias individuais. 

Entretanto, para melhor compreensão da matéria e para obtenção dos 
dados completos que se pretende, houvemos por bem apresentar um 
substitutivo. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.294/97 na forma do Substitutivo n• 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por seu Presidente, 
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado oficio ao 
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais solicitando-
lhe que informe a esta Casa se foi instaurado inquérito policial militar, no 
qual figuram como responsáveis os policiais militares, Soldados Flávio de 
Almeida e Valtair Scaizer Mourão e o Cabo Luiz Fernando Vitor, pelos atos 
de que foi vitima o Sr. Rogério Gonçalves Aramuni, em 3nt97, na Avenida 
Afonso Pena, em Belo Horizonte. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende- Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.295/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, a 
proposição em tela tem por objetivo requerer à Presidência desta Casa o 
envio de oficio ao Comandante-Geral da PMMG, Cel. Antônio Carlos dos 
Santos, solicitando-lhe informar a esta Casa se existem inquéritos 
envolvendo policiais militares do destacamento de Nova União relativos à 
denúncia de espancamento sofrido pelo Sr. Eustáquio Murilo da Silva Filho e 
pela Sra. Maria Aparecida da Silva. _ 

Publicado em 6/9/97, foi o requerimento encaminhado- à Mesa da 
Assembléia, a quem compete privativamente, nos termos do art. 80, VIII, "d", 
do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
O requerimento em apreço submete-se ao que dispõe o art. 54, § 3°, da 

Constituição Estadual, transcrito a seguir: 
"Art. 54- .......................................... . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

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

A matéria encontra amparo, ainda, no art. 73, § 2", V, da Carta mineira, 
que assim dispõe: 

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

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

V- ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição". 
Embora reconheçamos que o inquérito policial militar seja sigiloso, 

qualidade necessária para a completa elucidação dos fatos sem que se 
oponham empecilhos à colheita de informações, acreditamos que a 
informação solicitada em nada obsta a ação do responsável pelo 
procedimento em questão. 

Diante dessas considerações, e reconhecendo a função da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais de defender os direitos individuais e 
coletivos, emprestamos nosso inteiro apoio à solicitação proposta pelo 
requerimento. 

Entretanto, para melhor esclarecer o que se pretende por meio da matéria, 
achamos conveniente oferecer um substitutivo à proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 2.295/97 

na forma do Substitutivo n• 1 , apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N" 1 

Exmo. Sr Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por seu Presidente, 
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais solicitando-
lhe que informe a esta Casa se foi instaurado inquérito policial militar, no 
qual figuram como responsáveis os policiais militares do destacamento de 
Nova União, em decorrência de atos de que foram vítimas o Sr. Eustáquio 
Murilo da Silva Filho e a Sra. Maria Aparecida da Silva. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.296/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 101, VIII, do Regimento 
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Interno, a 'Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais solicita ao 
Presidente desta Casa, por via da proposição em análise, seja remetido ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel 
Antônio Carlos dos Santos, ofício solicitando-lhe infonnaçôes sobre a 
existência de inquéritos envolvendo o Presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
Subtenente Welinton Eustáquio de Jesus. 

Publicado em 6/9/97, foi o requerimento encaminhado à Mesa da 
Assembléia, a quem compete, nos tennos do art. 80, VIII, "d", do Regimento 
Interno, emitir parece sobre a matéria. 

Fundamentação 
O requerimento em exame está em consonância com o disposto no § 3• do 

art. 54, da Constituição Estadual, o qual assegura à Mesa da Assembléia o 
poder de encaminhar pedido de infonnação a dirigente da administração 
indireta e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, estabelecendo ainda esse 
dispositivo constitucional que a recusa ou o não-atendimento à solicitação no 
prazo de trinta dias, ou a prestação de infonnação falsa constituem infração 
administrativa, sujeita a responsabilização. 

A matéria encontra amparo constitucional, também, no inciso V do § 2" do 
art. 73 da Carta mineira, que assim dispõe: 

"Art. 73 - ........................................... . 
"§ 2" - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente 

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

V- ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição". 
Em razão do cargo que ocupa e da decorrente responsabilidade do 

Subtenente Welinton Eustáquio de Jesus com os filiados da referida 
Associação e com a sociedade, é do nosso entendimento que a opinião 
pública precisa ser infonnada sobre a instauração do citado inquérito e sobre 
os motivos que fundamentaram a sua constituição. -

Embora reconheçamos que o inquérito policial militar seja sigiloso, 
qualidade necessária para a completa elucidação dos fatos, sem que se 
oponham empecilhos à colheita de infonnaçôes, acreditamos que o que foi 
solicitado por meio do requerimento ora proposto em nada obsta a ação do 
responsável pelo procedimento em questão . 

Entretanto, para melhor compreensão da matéria, achamos conveniente o 
oferecimento de substitutivo, que apresentaremos no final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 
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2.296/97 na fonna do Substitutivo n• 1, redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO N• 1 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por seu Presidente, 

requer a V. Exa., nos tennos regimentais, seja encaminhado oficio ao 
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais solicitando 
que infonne a esta Casa se foi instaurado inquérito policial militar 
responsabilizando o Presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Subtenente Welinton Eustáquio 
de Jesus, e quais os motivos que fundamentaram a sua instituição. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.297/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o 
Requerimento n• 2.297/97 objetiva solicitar ao Secretário da Segurança 
Pública, Sr. Santos Moreira, que envie a esta Casa infonnações da 
Corregedoria-Geral de Polícia a respeito dos Srs. Renan Pereira (MASP n• 
298.508) e Valdeniz Vieira Santos (MASP n• 275.011), que já estiveram 
lotados no Município de Teófilo Otõni. 

Publicada em 6/3/97, a proposição vem à Mesa para receber parecer, nos 
tennos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição encontra fulcro no mandamento constante no § 

2• do art. 54 da Constituição do Estado, que assim prescreve: 
"Art. 54- .................................. . 
§ 2" - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado 

pedido escrito de infonnação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias, ou a prestação de infonnação falsa importam crime de 
responsabilidade". 

O autor justifica o requerimento com base nas denúncias oferecidas pelo 
Sr. Joaquim Carlos Vieira Rios, que alegou ter se tomado paraplégico em 
razão de violência física cometida pelo Detetive Renan Pereira. 

É certo que as autoridades policiais necessitam de certo arbítrio para a 
realização de seu trabalho, o qual exige, muitas vezes, o emprego de força 
física. Entretanto, a ação repressiva deve ser exercida dentro dos limites 
legais, sob pena de, ocorrendo excesso, constituir crime. 

Entendemos que a violência praticada por autoridade policial é motivo para 
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esta Casa exercer sua atividade fiscalizadora, principalmente porque tais 
atos ameaçam direitos conferidos constitucionalmente. 

Diante dessas considerações e reconhecendo a função da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais e deste Poder, de defender os direitos 
individuais dos cidadãos, emprestamos nosso inteiro apoio à solicitação 
proposta pelo requerimento. 

Entretanto, em razão da necessidade de tomar mais claro o que se solicita, 
achamos conveniente apresentar substitutivo à matéria, o que faremos ao 
final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.297/97 na forma do Substitutivo n• 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por seu Presidente, 
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Santos Moreira, solicitando-
lhe informações da Corregedoria-Geral de Polícia sobre a existência de 
algum inquérito policial instaurado ou processo judicial em curso em que 
figurem como responsáveis os Srs. Renan Pereira (MASP n• 298.508) e 
Valdeniz Vieira Santos (MASP n• 275.011), lotados no Município de Teófilo 
otõni, pelos atos de que foi vítima o Sr. Joaquim Carlos Vieira Rios. 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José. 

--
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE: Ata - 2" 
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Parecer da 
Comissão Especial sobre a Mensagem n• 214/97, do Governador do Estado, 
que contém a indicação dos Srs. Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria Eliane 
Novaes, Maria Lisboa de Oliveira e Clemenceau Chiabi Saliba para compor 
o Conselho Estadual de Educação; discussão; discursos dos Deputados 
Arnaldo Penna e Durval Ângelo; encerramento da discussão; chamada de 
votação secreta; aprovação- ENCERRAMENTO. 

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

José - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cartos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - ibrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel 
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - -
Wandertey 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 
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Ata 

- o Deputado Arnaldo Penna, 2•-secretário "ad hoc", 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 - Parecer da Comissão Especial sobre os nomes dos Srs. 

Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria Eliane Novaes, Maria Lisboa de Oliveira 
e Clemenceau Chiabi Saliba, indicados na Mensagem n• 214/97, do 
Governador do Estado, para compor o Conselho Estadual de Educação. O 
parecer conclui pela aprovação dos nomes. Em discussão, o parecer. Para 
discuti-lo, com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna. 

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, através dessa mensagem enviada à Casa pelo Governador 
Eduardo Azeredo, faz-se a indicação de nomes de relevo na área da 
educação para comporem o Conselho Estadual de Educação. A Comissão 
incumbida de emitir parecer sobre essas indicações conclui por sua 
aprovação. Gostaríamos de pedir que esta Assembléia manifestasse voto 
favorável a essas indicações, porque, sem dúvida, as pessoas indicadas são 
de alto gabarito e, certamente, muito contribuirão para os trabalhos do 
referido Conselho. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente • Com a palavra, para discutir o parecer, o Deputado 
Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* · Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
concordamos com o encaminhamento feito pelo Líder do PSDB, Deputado 
Arnaldo Penna, no sentido de que o Conselho Estadual de Educação conte 
com a presença dos quatro indicados, que são, realmente, nomes 
importantes - e eu destacaria dois entre eles, os do Magnífico Reitor da PUC-
MG, Prof. Pe. Geraldo Magela Teixeira. e da ex-Secretária Municipal de 
Educação, Profa. Maria Lisboa de Oliveira. São pessoas realmente vividas 
no processo educacional e que terão muito a contribuir compondo o 
Conselho Estadual de Educação. Registramos o nosso voto favorável e o 
nosso apoio à indicação dos quatro. 

O Sr. Presidente . Não há outros oradores inscritos. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação. Em votação, o parecer da Comissão Especial 
sobre a indicação dos nomes dos Profs. Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria 
Eliane Novaes, Maria Lisboa de Oliveira e Clemenceau Chiabi Saliba para 
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compor o Conselho Estadual de Educação, encaminhada por meio da 
Mensagem n• 214/97, do Governador do Estado. A Presidência vai submeter 
a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do inciso I do art. 264 
do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os que desejarem 
aprovar o parecer deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
deverão responder "não". Resumindo: "sim" aprova, e "não" rejeita a 
indicação dos nomes. Convido para atuarem como escrutinadores os 
Deputados Arnaldo Penna e José Braga. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (· Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados: 
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo 

José - 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 - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - lvair 
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando 
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio- Maria José Haueisen - Mau ri 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 - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
verificação da coincidência do número de sot-recartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à verificação. 
O Sr. Presidente - Votam 47 Deputados. Foram encontradas na uma 47 

sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Votaram "não" 2 

Deputados. Está aprovado o parecer. Oficie-se ao Governador do Estado. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
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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 de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

• - Sem revisão do orador. 
ATA DA 217" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 8 DE OUTUBRO DE 1997 
Presidência do Deputado Romeu Queiroz 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE: Ata - 2" 
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1° turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 34/97; aprovação - Votação, em 1° 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97; aprovação na forma 
do Substitutivo n• 1 - Votação, em 1 • tu mo, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 36/97; aprovação - Votação, em 2" turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 12/95; aprovação na forma do Substitutivo n• 1 -
Votação, em 1•tumo, do Projeto de Lei n• 1.137/97; aprovação na forma do 
Substitutivo n• 1, com a Emenda n• 1 na forma das Subemendas n•s 1 e 2 -
Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei Complementar n• 21/97; aprovação 
na forma do vencido em 1• turno com a Emenda n• 1 -Votação, em 1• turno, 
do Projeto de Lei n• 1.083/97; aprovação com a Emenda n• 1 - Discussão, 
em 1• turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 40/97; encerramento 
da discussão- ENCERRAMENTO. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Baldonedo 
Napoleão - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz 
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarqüínio- lbrahim Jacob- lrani Barbosa - João Batista de 
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José 
Braga- José Maria Barros- José Militão- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila -Wilson Pires -Wilson 
Trópia. 
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ABERTURA 

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2"-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

18 PARTE 

Ata 
- O Deputado Roberto Amaral, 2•-secretário "ad hoc", 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o 

parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem n• 214/97, do Governador 
do Estado, contendo os nomes indicados para cumprir mandato no Conselho 
Estadual de Educação, em virtude de sua aprovação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1• turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n• 34/97, do Governador do Estado, que altera a 
redação do inciso VIII do art. 1 O da Constituição do Estado (promove a 
adequação da Constituição do Estado à Constituição Federal, no tocante à 
exploração dos serviços locais de gás canalizado). A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta. Em votação, a proposta. A Presidência 
vai submeter a matéria 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", e 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, no minimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. 1"-
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Aílton Vilela - Ajalmar 

Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
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Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano 
Batista- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José 
Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco 
Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo 
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: · 

Adelmo Carneiro Leão - Anivaldo Coelho - Geraldo Nascimento - Gilmar 
Machado- Maria José Haueisen. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; votaram "não" 5 
Deputados, num total de 54 Deputados. Está, portanto, aprovada, em 1• 
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n• 34/97. À Comissão Especial, 
observado o disposto no art. 212 do Regimento Interno. 

Votação, em 1 • turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 42197, do 
Governador do Estado, que altera a redação do "caput" do art. 142 da 
Constituição do Estado (amplia a possibilidade de indicação do Comandante-
Geral da Polícia Militar, de forma a abranger também os Coronéis inativos). 
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
Substitutivo n• 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la deverão responder "sim", e 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, o substitutivo será 
aprovado se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Aílton Vilela - Ajalmar 

Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano 
Batista- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto-
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil 
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Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mauri 
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira- Wanderley Ávila- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 

Adelmo Carneiro Leão - Anivaldo Coelho - Geraldo Nascimento - Gilmar 
Machado- Maria José Haueisen. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Votaram "não" 5 
Deputados. Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 
n• 42197. À Comissão Especial, observado o disposto no art. 212 do 
Regimento Interno. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 36/97, do 
Deputado José Bonifácio, que dá nova redação ao art. 134 da Constituição 
do Estado (inclui o Secretário de Estado da Justiça entre as autoridades que 
deverão integrar o Conselho de Defesa Social do Estado). A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta.A Presidência vai submeter a 
matéria 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", e 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, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada de votação. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação· nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Adelmo Carneiro 

Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo 
Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Djalma Diniz 
- Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Jorge Hannas- José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto contrário. 
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Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição no 36/97. À 
Comissão Especial, observado o disposto no art. 212 do Regimento Interno. 

Votação, em ZO turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 12/95, do 
Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao § 2° do art. 53 da 
Constituição do Estado e ao art. 68 do respectivo Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo no 1. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso I, do Regimento 
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder "sim", e 
os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". A Presidência informa 
que, para a proposta ser aprovada, deverá obter, no mínimo, 48 votos 
favoráveis. Com a palavra, o Deputado Elmo Braz, para proceder à 
chamada para votação nominal. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 2• chamada de 

votação. 
O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 49 Deputados. Está, portanto, aprovado o 

Substitutivo n° 1 à Proposta de Emenda à Constituição n° 12/95. À Comissão 
Especial, observado o disposto no art. 212 do Regimento Interno. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.137/97, do Deputado José 
Bonifácio, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 12.459, de 13/1/97, 
que dispõe sobre a continuidade de percepção da remuneração de cargo de 
provimento em comissão por servidor afastado nas condições que menciona. 
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública 
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação da Emenda no 1 na forma 
das Subemendas n°s 1 e 2, que apresentou. Em votação, o Substitutivo n° 1, 
salvo emenda e subemendas. Os Deputados que o aprovam- permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Subemendas n°s 
1 e 2 e a Emenda n° 1, as quais receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 
1.137/97 na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda n° 1 na forma das 
Subemendas nos 1 e 2. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/97, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova redação ao art. 7° da Lei 
Complementar n° 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas gerais relativas 
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ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum, a 
cargo da região metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e dá outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais 
opina pela aprovação do projeto na fonna do vencido em 1 • turno. No 
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda n• 1, do 
Deputado João Leite. A Presidência infonna ao Plenário que, nos tennos do 

§ 4° do art. 196 do Regimento Interno, a emenda serã submetida a votação 
independentemente de parecer. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo nominal, de confonnidade com o art. 263, inciso I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão 
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos tennos do art. 200 do Regimento 
Interno, o projeto de lei complementar serã aprovado se obtiver, no mínimo, 
39 votos favoráveis. Em votação, o projeto, salvo emenda. Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Adelmo Carneiro 

Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo 
Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ennano Batista - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Jorge Hannas- José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis- Maria José Haueisen - Mauri Torres- Miguel Barbosa - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires 
-Wilson Trópia. -

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 50 Deputados. Está, portanto, aprovado o 
projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda n• 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Adelmo Carneiro 

Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo 
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Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis- Maria José Haueisen - Mauri Torres- Miguel Barbosa - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires 
-Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 50 Deputados. Está, portanto, aprovada a 
Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 21/97 na forma do vencido em 1 o tu mo, com a Emenda no 
1 . À Comissão de Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.083/97, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que institui a obrigatoriedade de mensagem aos 
portadores de deficiência auditiva na propaganda oficial. A Comissão de 
Justiça conclui pelõ constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1. que 
apresenta. As Cc·.1issões de Saúde e Ação Social e de Fiscalização 
Financeira opinam pela sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 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 no 1.083/97 com a Emenda 
no 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° tu mo, da Proposta de Emenda à Constituição no 40/97, 
do Deputado Arnaldo Penna, que acrescenta alínea ao inciso f do art. 106 da 
Constituição do Estado, que dispõe sobre a competência do Tribunal de 
Justiça. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em 
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO -
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 9, às 14 horas, 
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião . 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 36/97 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de abril de 
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mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Aílton Vilela, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Andrade, Dimas 
Rodrigues, Hely Tarqüínio e José Bonifácio (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados Elbe Brandão e Arnaldo Penna, por 
indicação da Liderança do PSDB), Wilson Pires (substituindo o Deputado 
Paulo Piau, por indicação da Liderança do PFL), Geraldo da Costa Peneira 
(substituindo o Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do 
PMDB) e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Gilmar Machado, 
por indicação da Liderança do P1), membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad-hoc", Deputado Aílton Vilela, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. A seguir, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida para 
atuar como escrutinador o Deputado Hely Tarqüínio. Apurados os votos, 
verifica-se que foram eleitos, para Presidente, com sete votos, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira e, para Vice-Presidente, com nove votos, o 
Deputado Antônio Andrade. O Deputado Hely Tarqüínio obteve dois votos 
para Presidente. O Deputado Aílton Vilela declara empossado o Presidente 
eleito, Deputado Sebastião Navarro Vieira, e passa-lhe a direção dos 
trabalhos. O Presidente agradece a confiança que nele foi depositada, 
declara empossado o Vice-Presidente, Deputado Antônio Andrade, designa 
como relator da matéria o Deputado Hely Tarqüínio, agradece a presença 
dos Deputados, determina a lavratura da ata, informa que a próxima reunião 
será convocada por meio de edital e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Arnaldo Penna - Paulo Piau - Álvaro 

Antônio- Olinto Godinho- Ajalmar Silva- Dimas Rodrigues- Ailton Vilela. 
ATA DA 53• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo 
Penna, Aílton Vilela e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Bilac 
Pinto, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Aílton Vilela, assume a 
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Após, a Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Penna os 
Projetos de Lei n•s 718,846, 991 e 1.066/96 e 1.316, 1.104, 1.132, 1.271 e 
1.278/97. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 2• Fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada 
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um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos 
de Lei n•s 718, 846, 991 e 1.066/96 e 1.316/97 (relator: Deputado Arnaldo 
Penna). Passa-se, em seguida, à fase de discussão e votação de 
proposições de deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e votados, 
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n•s 1.1 04, 1.132, 1.271 e 1.278/97 (relator. Deputado Arnaldo 
Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente- Arnaldo Penna - Ailton Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.122/97 
Comissão de Fiscalização Financeira e Onçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que 
especifica ao Município de Miradouro. 

Nos termos regimentais, foi a proposição examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n• 1. 

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, cabe a esta Comissão, 
agora, examiná-lo quanto à repercussão financeira decorrente de sua 
aprovação. 

Fundamentação 
O imóvel a que se refere a proposição constitui-se de um terreno urbano 

com 400m2 , que foi doado ao Estado pelo Município de Miradouro, em 1968, 
a título gratuito e sem imposição de cláusula resolutiva ou qualquer outro 
encargo . 

Foi por essa razão que a Comissão de Constituição e Justiça, ao oferecer 
substitutivo ao projeto, nele estabeleceu a doação como a forma de 
transferência de domínio do imóvel. Na oportunidade, a proposta de lei atual 
inova dois dispositivos de relevante importância no trato do bem público, os 
quais dizem respeito à determinação do uso do terreno: servir à edificação 
da sede da Secretaria Municipal da Educação ou reverter ao patrimônio do 
Estado se, decorridos três anos contados da redação da escritura pública de 
doação, não lhe for dada a destinação prevista na lei. 
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No concernente ao impacto financeiro advindo da aprovação do projeto, 

cumpre-nos ressaltar que a doação do imóvel se fará, como é característico 
dessa forma de alienação, sem ônus ou toma para as partes. 

Embora haja, com isso, redução do patrimônio estatal, entendemos que o 
louvável propósito da alienação, de cunho social, caracteriza sobremodo a 
pertinência de sua efetivação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1 .122/97 no 1• turno, na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Roberto 

Amaral- Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.315/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, a proposição em comento autoriza 
o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos com a cobrança de multas de 
trânsito na utilização de redutores eletrônicos de velocidade. 

Aprovado no 1• turno na forma do Substitutivo n• 1, vem agora o projeto a 
esta Comissão para que o examine no 2" turno e elabore a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Como foi salientado anteriormente, o projeto tem por escopo o controle da 

velocidade dos veículos automotores nas rodovias estaduais, sobretudo nos 
percursos mais perigosos, nos trevos, na proximidade de escolas, nos 
perímetros urbanos e suburbanos. 

Por outro lado, representa a proposição a tendência da moderna 
administração pública de terceirizar os seus serviços, com substanciais 
ganhos para a população interessada. 

A aprovação do projeto de lei não implica gastos para o Estado, uma vez 
que, pela proposta, a fonte dos recursos para os investimentos e as 
despesas decorrentes será a arrecadação das multas aplicadas. Estas, de 
início, poderão atingir valores altos para, em seguida, diminuírem, após a 
educação forçada dos motoristas. As multas serão, então, exceções. No 
entanto, os investimentos já teriam sido feitos, e a arrecadação normal será 
suficiente para a manutenção dos serviços. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.315/97 no 

2" turno, na forma do vencido no 1• turno. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
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Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Durval Ângelo -

Sebastião Navarro Vieira. 

Redação do Vencido no 1• Tumo 
PROJETO DE LEI N° 1.315/97 

Autoriza o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança de 
multas de trãnsito na contratação de serviços de instalação, manutenção e 
operacionalização de redutores eletrônicos de velocidade para veículos 
automotores. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular a forma de 

pagamento da contratação de serviços de instalação, manutenção e 
operacionalização de redutores eletrônicos de velocidade para veículos 
automotores à receita proveniente de multas de trânsito geradas na 
utilização do equipamento. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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ATA DA 121" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE): 1 • Fase: Atas- Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
n• 1.451/97 - Palavras do Sr. Presidente - Interrupção dos trabalhos 
ordinários- Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da 
reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Baldonedo 
Napoleão e do Sr. José Raimundo Facion - Entrega de placa - Palavras do 
Sr. Presidente - Reabertura dos trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Aílton Vilela - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho -
Baldonedo Napoleão - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo Nascimento -
Gilmar Machado - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - José 
Militão - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres - Olinto Godinho - Péricles 
Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h15min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1• Fase 

Atas 
- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2•-secretário "ad hoc", procede à 
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

Apresentação de Proposições 
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1• 
Fase do Pequeno Expediente. 
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- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N"1.451/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Granja 

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

Conjunto Granja Verde- ACCGV -, com sede no Município de Betim. 
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: A Associação Comunitária do Conjunto Granja Verde -

ACCGV - vem desenvolvendo trabalhos que visam a organizar a 
comunidade e a promover a melhoria das suas condições de vida. Há mais 
de dois anos, a entidade vem cumprindo eficazmente seus objetivos, 
levando a comunidade a lutar, cada vez mais, por seus interesses. 

É importante ressaltar que a entidade tem personalidade jurídica, é regida 
por estatuto, e sua diretoria é composta por pessoas idõneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Verificamos, assim, que a referida Associação é merecedora do título ora 
proposto e está legalmente habilitada a recebê-lo. 

- 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou s•-feira, dia 09/10/97, e se 
encerra hoje, dia 13/10/97, o prazo regimental para apresentação de 
emendas, em 2" turno, às Propostas de Emenda à Constituição n•s 34/97, do 
Governador do Estado, e 36/97, do Deputado José Bonifácio e outros. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe os trabalhos 
ordinários para, nos termos do§ 1" do art. 23 do Regimento Inferno, destinar 
a 1 • Parte da reunião para homenagem à Fundação de Ensino Superior de 
São João dei Rei - FUNREI - pelo transcurso do 1 o• aniversário de sua 
fundação. Estão suspensos os nossos trabalhos ordinários. 

Designação de Comissão 
o Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Geraldo Rezende e 

Aílton Vilela para, em comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e 
demais convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os 
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Exmos. Srs. Prol. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do 
Estado de Minas Gerais, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Dr. Eduardo Azeredo; José Raimundo Facion, Diretor Executivo da 
Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI; Euclides 
Garcia de Lima Filho, Coordenador-Geral da Região Administrativa do 
Campo das Vertentes; Onofre de Oliveira, Coordenador Geral da Região 
Administrativa do Vale do Paranaíba; e o nosso colega, ex-Deputado Mauro 
Pinto de Morais, Secretário Municipal de Saúde de São João del Rei, 
representante do Prefeito daquela cidade, o Sr. Fernando Félix Vera Cruz. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a prestar homenagem 

à Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei- FUNREI -, por ocasião 
de seu 10• aniversário de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem a 

execução do Hino Nacional. 
- Ouve-se o Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Baldonedo Napoleão 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão, autor 

do requerimento que suscitou a realização desta homenagem. 
O Deputado Baldonedo Napoleão - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Prol. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Minas 
Gerais, representando o Sr. Governador do Estado, Dr.Eduardo Azeredo; 
Exmo. Sr. Dr. José Raimundo Facion, Diretor Executivo da Fundação de 
Ensino Superior de São João del-Rei; Exmo. Sr. Dr. Euclides Garcia de 
Lima, Coordenador-Geral da Região Administrativa de Campos das 
Vertentes; Exmo. Sr. Dr. Onofre de Oliveira, Coordenador-Geral da Região 
Administrativa do Vale do Paranaíba; ex-Deputado Dr. Mauro Morais, 
representando nesta solenidade o Prefeito de São João dei-Rej; Dr. Evandro 
de Almeida Coelho, Presidente da Academia de Letras de São João del-Rei; 
Prol. Sebastião de Oliveira Cintra, digníssimo historiador e membro da 
Academia de Letras de São João del-Rei; Prol. Frederico Neves, Vice-
Diretor Executivo da FUNREI; Prol. Amaud Baldonedo Napoleão, Presidente 
da Associação dos Servidores da FUNREI, através de quem cumprimento o 
corpo técnico e legislativo; Prol. Elisito de Souza, através de quem 
cumprimento todos os membros do corpo docente da FUNREI; Sr. Mauro 
Lovato, Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação da FUNREI; Dr. 
Canos Roberto Abreu, digno Gerente da Agência do Banco do Brasil de São 
João del-Rei; Srs. Deputados; senhoras e senhores, quero inicialmente 
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agradecer a presença dos Srs. Deputados nesta solenidade, especialmente a 
presença do Deputado Romeu Queiroz, cuja participação nesta reunião, 
presidindo-a, engrandece a nossa inicitiva de homenagear a Universidade de 
São João del-Rei. 

É com imensa satisfação que participo desta Reunião Especial cujo 
requerimento tive a honra de encaminhar, com o apoio de diversos colegas 
deste Parlamento. 

Este ano de 1997 representa um marco de sucesso para o município e 
região de São João Del Rei. Com diversas atividades culturais, incluindo 
seminário, festival universitário de música, lançamento de dois livros e agora 
com esta reunião especial da Assembléia Legislativa, comemora-se, neste 
ano o 1 o• aniversário da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei -
a Funrei. 

Ela é a mais jovem das instituições federais de ensino superior de Minas e 
comemorar os seus dez anos de existência é muito importante para a nossa 
Região e para São João del-Rei. Não porque seja muito tempo. Afinal, 
somos parte do circuito histórico de Minas e do Brasil e estamos 
acostumados a comemorar o aniversário de diversas instituições e 
acontecimentos com 100, 200 anos e amis. o que ocorre é que a Funrei é a 
nossa Universidade, herdeira da gloriosa Faculdade Dom Bosco, fundada e 
dirigida durante muitos anos pelos dedicados e competentes Salesianos e da 
Fundação Municipal São João del-Rei, fnuto da visão e iniciativa do ex-
Prefeito Dr. Mi~on de Resende Viegas, do Marechal Ciro do Espírito Santo 
Cardoso, Dr. Cid Rangel, Professor José da Rocha Neto e muitos outros. 
Além disso, foi sonhada por Tiradentes, que fez constar dos planos dos 
Inconfidentes a criação de três Universidades: uma em São Paulo, uma em 
Recife e outra em São João del-Rei. Mas foi Tancredo Neves que, candidato 
a Presidente da República, prometeu realizar o sonho de seu conterrâneo. 
Na sua fa~a lamentável, Dona Risoleta Neves e o Deputado Aécio Neves 
empunharam a bandeira da Universidade, cercados do trabalho incansável e 
constante de um gnupo de professores e políticos de São João del-Rei, 
coordenados pelo professor João Bosco de Castro Teixeira, primeiro 
dirigente da Funrei. 

Neste momento, o atual Diretor-Executivo da Fumei, Dr. José Raimundo 
Faccion, o Diretor da Fundação Tiradentes, Professor Amaud Napoleão, 
trabalham, juntamente com o Deputado Aécio Neves, pela transfonmação da 
Funrei de Fundação em Universidade Federal. A instituição já atende todos 
os requisitos técnicos para esta promoção. A decisão final do Governo 
Federal é esperada para muito breve. E quando ela ocorrer, será motivo de 
uma nova e vibrante comemoração. Será o coroamento de um trabalho 
fecundo que vem sendo realizado há muitos anos pela Faculdade Dom 
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Bosco, pela Fundação Municipal São João del-Rei e pela Funrei. 

Quero abrir um parêntese para fazer uma comunicação do Deputado 
Federal Aécio Neves ao Prof. Facion. O Deputado telefonou-me há pouco 
mais de uma hora explicando que não pôde comparecer a esta reunião. 
Pediu-me que comunicasse ao nosso Diretor-Executivo que está marcada 
uma audiência com o Ministro Paulo Renato para a próxima semana quando 
será tratada, em termos conclusivos, a questão da transformação da 
FUNREI em universidade federal. 

A FUNREI surgiu em 1987, da fusão da Faculdade Dom Bosco de 
Filosofia, Ciências e Letras com a Fundação Municipal São João Dei Rei. 
Funciona hoje em dois campi, o Dom Bosco, no Bairro das Fábricas, e o 
Santo Antônio, situado no centro da cidade, ao lado da linda Igreja de São 
Francisco de Assis. A Diretoria Executiva e respectivas assessorias estão 
instaladas no Solar da Baronesa, uma edificação do final do século XVIII, 
adquirida recentemente e totalmente restaurada. 

Nos últimos 3 anos a FUNREI ampliou em mais de 60% sua área física 
construída para atender a crescente demanda. Possui uma das mais 
modernas Bibliotecas Comunitárias do País, com mais de 3.700 m2 de área, 
freqüentemente consultada por especialistas de todo o Brasil, recentemente 
construída com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
Educação. 

Apesar de ter apenas uma década de existência, a FUNREI, cujo corpo 
docente tenho a honra de integrar, consolidou, graças ao trabalho sério e 
consistente desenvolvido pela diretoria, funcionários e professores, uma 
tradição de compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, fazendo 
seu nome respeitado não só na região, mas no Estado e no Brasil. Hoje ela 
oferece nove cursos de graduação e 5 de especialização para mais de 3 mil 
alunos. 

Desde que foi criada, preparou para a sociedade e para o mercado de 
trabalho nada menos do que 2.070 profissionais, que, em diversos ramos de 
atividades, demonstram a qualidade da formação recebida. Na avaliação 
proposta pelo MEC, o chamado Provão, o curso de Administração da 
FUNREI, por exemplo, recebeu o conceito "B", aparecendo entre os 
melhores do País. A capacitação e dedicação funcional dos docentes do 
curso receberam, ambas, as, o conceito "A". Além do corpo discente, a 
comunidade acadêmica é integrada ainda por 21 O professores e 268 
servidores técnico-administrativos, que são exemplo de dedicação e 
competência. 

O quadro de capacitação de docentes da FUNREI nos mostra que estamos 
acima da média nacional: são 7% de doutores, 52% de mestres, (quando a 
média nacional é de 35,9), 21% de especialistas e 20% de graduados. 
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Atualmente, 45 professores estão fazendo cursos de Doutorado no Brasil e 
no Exterior. 

A Fundação encontra-se hoje profundamente inserida na realidade da 
Microrregião dos Campos das Vertentes, e sua influência estende-se além 
das salas de aula e dos laboratórios, fazendo-se atuante junto à sociedade 
regional. Ao implementar, por exemplo, o Programa de Melhoria da 
Qualidade de Vida, ela pretende contribuir para que o desenvolvimento 
aconteça com harmonia e justiça e integradamente. O projeto Lava-Pés leva 
docentes e estagiários até ao bairro são-joanense do mesmo nome para uma 
atuação produtiva junto à população. 

O Projeto de Vida visa a preparar presidiários para reassumir o viver em 
liberdade quando do término do cumprimento da pena. A terceira idade 
também é alvo das preocupações da comunidade acadêmica, que mantém 
ainda aberto à sociedade um local de serviço de Psicologia aplicada. Ao 
participar do programa Minas por Minas, a FUNREI amplia o ãmbito de 
abrangência de suas atividades ao Norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha 
e ao Vale do Rio Doce. 

O Festival de Inverno, em seu 1 o• ano de realização, mobilizou, mais uma 
vez, a Comunidade Sãojoanense e atraiu visitantes de diversas partes de 
Minas e do Brasil, interessados nos cursos e oficinas de teatro, dança, 
literatura, música, pintura, escultura, vídeo, fotografia e artesanato. 

O ideal de inserção comunitária é ainda concretizado mediante mais de 
três dezenas de convênios de cooperação técnico-científica entre a 
instituição e diversos segmentos sociais, colocando à disposição de 
empresários e entidades públicas tanto ao laboratórios como o conhecimento 
do corpo técnico. 

A FUNREI vem experimentando um acelerado processo de modernização 
de suas estruturas que inclui até a utilização de tecnologia de ponta e de 
sofisticados recursos de informática, sendo, inclusive levada como modelo 
para outras Instituições de Ensino Superior do Pais. 

Com a dinamização da economia macro regional, decorrente. da instalação 
de indústrias de grande porte, a exemplo da Mercedes Benz, ã Fundação já 
se prepara para se tomar uma das principais fornecedores de mão-de-obra 
qualificada e para consolidar novas parcerias do tipo escola/empresa. 

Estes sonhos e lutas são muito importantes, porque nosso projeto de 
desenvolvimento de São João del-Rei e Região das vertentes tem como 
fator estratégico o papel da Universidade que é cumprido nos campos do 
ensino, da pesquisa e extensão, com a visão histórica, a dedicação, o 
profissionalismo e o compromisso que o momento exige, tanto no que diz 
respeito ao Estado de Minas Gerais como ao Brasil. Refiro-me aos desafios 
por que estamos enfrentando, principalmente com as mudanças econômicas. 
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Posso garantir, com certeza e entusiasmo, que nossa geração está atenta e 
quer participar dessa nova onda de desenvolvimento. Tanto o empresariado, 
como o meio político estão ativos. E a FUNREI está cumprindo sua missão. 

Ao mesmo tempo em que a Mercedes Benz vai implantando sua fábrica de 
automóveis em Juiz de Fora, nossa FUNREI dá os primeiros passos para a 
implantação de um curso de pós-graduação inédito no País em 
Automobilística, em convênio com a grande Empresa alemã que acaba de 
chegar ao tenitório mineiro. Os entendimentos já foram iniciados e se tudo 
correr como esperamos, no próximo ano o curso estará aberto à sua primeira 
turma. Este projeto, de iniciativa do Professor Gilberto pereira de Oliveira, na 
verdade, é uma atividade que vai estreitar ainda mais o relacionamento 
entre a FUNREI e a Mercedes Benz. A convite nosso, o Dr. Luiz Adelar 
Scheuer, diretor da Empresa, esteve em visita a São João del-Rei há poucos 
meses, quando conheceu a FUNREI e seus cursos de Engenharia Mecânica 
e Elétrica, o SENAI, a Associação Comercial e Industrial e o Sindicato do 
Comércio Varejista de São João del-Rei. Também conheceu o distrito 
Industrial com seus mais de um milhão de metros quadrados de área, dotado 
de toda a infra-estrutura e pronto para receber empresas de qualquer porte, 
inclusive auto-peças. É neste contexto e dessa maneira que a FUNREI vai 
escrevendo sua história como uma instituição fundamental para que São 
João del-Rei e a Região participem deste novo tempo fantástico, dinâmico, 
que vive o Brasil e Minas Gerais. 

Por tudo isso, queremos, desta tribuna, reiterar nossos cumprimentos à 
Diretoria, aos corpos docente, discente e técnico-administrativo da FUNREI 
pela construção de uma tradição de qualidade e de liderança no ensino 
superior. Cumprimentamos especialmente o Diretor-Executivo, Dr. José 
Raimundo Faccion, que coordena uma grande arrancada da Instituição rumo 
a padrões de primeiro mundo. 

O amadurecimento institucional da FUNREI é uma forte realidade. Prova 
disso, é que ao se aproximar o termino da gestão dos atuais diligentes, as 
principais lideranças de todos os segmentos da Casa se articulam, e 
buscam, com desprendimento e visão, a melhor alternativa de liderança que 
una todos e atenda os mais altos e sagrados interesses de nossa querida 
Universidade. 

Que este sonho, que era de Tiradentes, foi de Tancredo, e agora é de 
todos nós, continue tomando-se realidade a cada dia. Que num futuro bem 
próximo possamos comemorar a promoção da FUNREI em Universidade 
Federal de São João dei Rei. Muito obrigado! 

Palavras do Sr. José Raimundo Facion 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. José Raimundo Facion, Diretor 

Executivo da Fundação Superior de Ensino de São João del-Rei. 
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O Sr. José Raimundo Facion - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, DO. 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. 
Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Minas 
Gerais, aqui representando o Sr. Governador do Estado Eduardo Azeredo; 
Exmo. Sr. Euclides Garcia de Lima Filho, Coordenador-Geral da Região 
Administrativa do Campo das Vertentes e eterno batalhador pela 
consolidação de nossa FUNREI; Exmo. Sr. Dr. Onofre de Oliveira, 
Coordenador-Geral da Região Administrativa do Vale do Paranaíba; Exmo. 
Sr. Dr. Mauro Pinto de Morais, hoje Secretário Municipal de Saúde, aqui 
representando o Prefeito de nossa querida São João del- Rei; Prof. 
Frederico, Prof. Alizito, Prof. Baldonedo, Prof. Amaud, nossos técnicos 
administrativos, alunos da FUNREI, demais professores, meus senhores e 
minhas senhoras, eu quisera falar um pouquinho do significado deste 
momento, deste acontecimento hoje na Assembléia Legislativa. Não 
devemos esquecer que nos encontramos no Estado de Minas Gerais e que 
São João del-Rei faz parte da história de Minas Gerais. Ela faz parte sobre 
os diversos aspectos, faz parte da história da lnconfindência, faz parte do 
desenvolvimento das Minas Gerais. Mas, há dez anos, passou a fazer parte 
da história da educação superior, da pesquisa e da extensão, não só do 
Estado de Minas Gerais, assim como também do nosso País. 

Vou aproveitar um pouco daquilo que o nosso Deputado Baldonedo 
Napoleão apresentou aqui e contar um pouquinho da nossa história 
justamente para dar esse significado do que acontece aqui conosco. Na 
verdade, a história da FUNREI começou em 1904, quando os freis 
franciscanos holandeses chegaram a São João del-Rei. Ali, iniciaram as 
edificações do antigo Colégio Santo Antônio, onde estudaram Oto Lara 
Rezende, Tancredo Neves, D. Lucas Moreira Neves, o Dr. Euclides Garcia 
de Lima Filho e uma série de outros ilustres sãojoanenses, que fizeram e 
continuam fazendo a história, não só de nossa cidade, mas a história das 
nossas Minas Gerais e do nosso País. 

A partir da década de 30, chegaram os padres salesianos. No Bairro das 
Fábricas, que depois também passou a ser denominado cõmo Bairro D. 
Bosco, ali edificaram o antigo seminário de filosofia e teologia dos padres 
salesianos. Na década de 50, criaram a Faculdade D. Bosco de Filosofia, 
Ciências, e Letras e, pouco depois, o Colégio São João. Isso funcionou muito 
bem até no início da década de 70, quando então um grande incêndio 
aconteceu no Colégio Santo Antônio, e, a partir daí, também na Faculdade 
D. Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, os padres salesianos passaram a 
ter um pouco de dificuldade para manter todo aquele esquema, todo o 
sistema de ensino na região e na cidade de São João del-Rei. 

Foi quando então nosso ex-Prefeito, Dr. Milton Viegas, adquiriu, através de 
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uma cessão dos franciscanos, e ali fundou, no Colégio Santo Antônio, a 
Fundação Municipal. Foram criados os cursos de Economia, Ciências 
Econômicas, Administrativas e Contábeis e, depois, Engenharias Elétrica e 
Mecânica. 

Os padres salesianos traziam consigo, já na Faculdade D. Bosco, os 
cursos bem consolidados de Filosofia, de Ciências da Educação, ou seja, 
Pedagogia, Ciências Naturais, com as licenciaturas em Física, Química, 
Matemática e Biologia, depois a Filosofia, como já disse, a Pedagogia, a 
Psicologia e Letras. Quem nos conta essa história é o Dr. Marco Maciel 
quando tivemos uma audiência com ele em Brasília e depois em São João 
del-Rei, em 25 de abril deste ano. E, há duas semanas atrás, ele nos contou 
a seguinte história: um dia, sentado com o Presidente da República José 
Sarney, discutiu-se a melhor forma de homenagear Tancredo Neves, porque 
justamente sabiam daquilo que o nosso Deputado Baldonedo havia-nos 
informado, que Tiradentes já falava, em sua época, que gostaria de criar em 
São João del-Rei uma universidade aos moldes de Coimbra. E, Tancnedo 
Neves, num discurso em 1953, também repetia esse mesmo discurso. E foi 
aí que começaram a pensar, porque nessa época já existia também dos 
nossos ilustres são joanenses um movimento na busca de transformar essas 
duas unidades numa instituição federal. Foi quando, então, em 21 de abril de 
1987, esses dois "campings" foram federalizados. E a partir daí tivemos em 
São João del-Rei um espírito público e gratuito. 

Mas o que nos orgulha muito em São João del-Rei não é só ter uma 
instituição federal e sim - também repetindo o discurso do Deputado 
Baldonedo - que, em 1 O anos, o nosso investimento nos professores foi tão 
agressivo que já contamos com a qualificação do nosso pessoal dentro da 
média nacional e, em mais três anos, com mais de 40 professores nas pós-
graduações, principalmente doutorado, nós já vamos estar acima dessa 
média. Isso para nós não é só motivo de orgulho, mas também de mostrar 
que estamos olhando o futuro. A FUNREI existe hoje totalmente no preparo 
para o futuro. Temos que continuar melhorando a nossa produção, a nossa 
inserção na região onde estamos e também continuar investindo no ensino 
público gratuito. 

Para os senhores terem uma idéia, nós somos um conglomerado de 52 
federais. São 52 IFES - Instituições Federais de Ensino Superior. A FUNREI 
é a única que tem 80% do seu alunado no ensino noturno. Isso significa que 
a maioria absoluta do nosso alunado é trabalhador. Nessas pesquisas que 
fizemos no País todo das federais, chegamos à conclusão de que na 
FUNREI 75% do seu alunado são provenientes das classes C, D e E. Temos 
mais alguns porcentos de classe B e somente de 5% a 8% pertencem à 
classe A. Isso significa que o grosso do nosso alunado é proveniente das 
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classes menos privilegiadas. E esse é um motivo de orgulho para nós, 
porque estamos podendo oferecê-lo aos nossos mineiros, ainda que a 
quantidade- 3 mil estudantes- para toda Minas Gerais seja pequena. Essa é 
a contribuição que a FUNREI está dando. E vamos continuar lutando por ela. 

Outro motivo de orgulho que temos é - repetindo um pouquinho o discurso 
do Deputado Baldonedo Napoleão, nosso professor e amigo - a inserção da 
FUNREI na região. Começando pelo nosso alunado, ainda que tenhamos 
alunos de vários Estados do Brasil, gostaria de dizer para as pessoas que 
não convivem conosco no dia-a-dia que temos cerca de 20 a 22 ônibus que, 
todos os dias às 7 horas da noite, chegam em São João del-Rei. Alguns vêm 
de Ouro Branco, a 125km, e, durante cinco, seis, sete anos, esses alunos, 
sob sol. sob lua, sob temporal, sob calor, sob frio. estão estudando. Temos 
alunos de Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Barbacena, Barroso, Lavras, 
Madre de Deus, enfim, de uma região bem ampla que. todos os dias à noite, 
vão a São João del-Rei estudar. 

E sabem o motivo do nosso orgulho ser ainda maior? É que os cursos 
noturnos não deixam a desejar. É por isso que nesse provão pudemos, com 
nosso curso de administração, demonstrar para todo o País que, apesar da 
estrutura noturna, ele teve em qualidade o conceito "B" e, em qualificação do 
professorado e dedicação, o conceito "A", como o Deputado já o disse antes. 

Mas isso é pouco para nós. Muito pouco. Precisamos avançar. E o nosso 
avanço tem que ser primeiramente tecnológico. Precisamos dotar a FUNREI 
de tecnologias avançadas, para que todo o nosso professorado, os que estão 
fora em pós-graduações e os que já estão lá com doutorado e mestrado - é 
45 o número de professores que, nos próximos meses e próximos anos, 
voltarão a São João del-Rei -. tenha infra-estrutura para trabalhar. Só terá 
sentido os professores saírem de São João del-Rei para todo o País e alguns 
para o exterior, se na volta deles tiverem infra-estrutura para trabalhar. De 
nada adiantará se continuanmos dando os nossos cursos de graduação sem 
os laboratórios, sem a tecnologia suficiente. E para isso a nossa 
administração esteve atenta. 

Para os senhores terem uma idéia, há pouco tempo implantãmos o único 
sistema em Minas Gerais chamado RVI. A Universidade Federal de Viçosa 
implantou apenas uma parte, e nós implantamos integralmente a Rede 
Virtual Integrada junto com a TELEMIG, em que dotamos o nosso último 
microcomputador, que fica lá no canto do terceiro andar do "Campus" Dom 
Bosco, de ligação com a INTERNET, assim como por ligação de cabo de 
fibra ótica temos os nossos telefones, os mais modernos do País. 

Esse é um exemplo que quero dar: a IBM esteve hoje em São João del-Rei 
para finalizar um projeto. Eles estão montando um programa para dotar a 
FUNREI de uma infra-estrutura tecnológica em nível de infonmática, e 
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chegaram à conclusão de que ela, no Estado de Minas Gerais, é uma das 
mais bem dotadas em informática das instituições que temos. Ora, é claro 
que isso é motivo de orgulho para nós, mas é pouco. Precisamos de mais 
laboratórios, precisamos melhorar a nossa produtividade nos escritos, ou 
seja, nas publicações. 

Mesmo que a FUNREI, nos três últimos anos, quase duplicou o montante 
de bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, ainda é pouco. 
Precisamos melhorar a nossa infra-estrutura dentro da cidade. E para isso 
estamos buscando contato também com o mundo externo. Quero dar dois 
exemplos, um deles é o de hoje. Recebemos a visita do Dr. Christoph 
Schrãber, um alemão que conheço há muito tempo, que está em São João 
del-Rei porque eles vêm nos apoiando há um ano e meio, financiando bolsas 
para alunos carentes. Ou seja, os alemães estão apoiando os nossos alunos 
carentes. 

Damos uma bolsa, mas ela não é gratuita, não. Para que recebam essa 
bolsa, eles devem preencher duas condições: ser bons alunos e prestar um 
serviço social. Assim, escolhemos um bairro em que, junto com a 
comunidade carente, trabalhem para a melhoria da qualidade de vida dessa 
população. 

E uma das coisas que iniciamos hoje foi a perfuração de um poço 
artesiano para conseguir água e, evidentemente, esgoto. Alguém pode estar 
perguntando: canalização, água, esgoto? É coisa de prefeitura. Até mesmo 
posso concordar, mas é coisa também da universidade pública, porque ela 
não está sozinha no seu meio ambiente, ela tem um contato diário com a 
população, então, o que fizemos? Fui para a Alemanha, atrás de dinheiro. E 
conseguimos uma liberação do governo alemão, no ano passado, e, numa 
parceria com o governo alemão, estamos dando a mão-de-obra, e a 
população, junto com os nossos bolsistas que fazem o planejamento, vão 
fazer as valas, vão implantar a canalização tanto de água quanto de esgoto. 
E o governo alemão está-nos dando a verba a fundo perdido, para compra 
de material. Esse é um exemplo. _ 

Um outro exemplo que eu gostaria de dar, dessa tentativa de inserção da 
nossa universidade, é melhorar a qualidade de vida do nosso estudantado, 
ou seja, São João del-Rei ainda não possui infra-estrutura para receber os 
nossos alunos que vêm de outros Estados, que querem morar em São João 
del-Rei e não têm como. Não temos restaurante universitário, não temos 
uma casa de estudantes, mas estamos atrás disso, estamos buscando isso. 
Estou dando aqui dois pequenos exemplos. 

E, para dizer dessa visita do Dr. Christoph Schrãder, médico ortopedista, 
que a partir de hoje está em São João del-Rei até o final da semana, ele 
vem buscar subsídios e, evidentemente, dar um parecer de tudo o que 
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estamos fazendo nesse bairro, porque já fizemos um pedido de mais 
US$1 00.000,00 para lançar esse projeto em dois outros bairros pobres de 
São João del-Rei. Volto a dizer, o projeto em si, na sua tecnologia, não é 
função de uma universidade, é função de uma prefeitura, mas é através 
desse trabalho conjunto com a população que a FUNREI busca esse contato, 
plincipalmente com o seu alunado, para não ficar ilhada onde ela convive, 
para poder realmente participar, junto com a comunidade, do 
desenvolvimento da sua região. De nada adiantarão as nossas pesquisas, de 
nada adiantará a formação tecnológica do nosso alunado, se, durante o 
tempo em que esses alunos ficam nas nossas universidades, não puderem 
ter a oportunidade de discutir não só o saber científico, mas também as 
condições sociais do nosso País. É isso que estamos tentando fazer. Então, 
esses são pequenos testemunhos de uma quantidade enorme de projetos 
que estamos fazendo na FUNREI e estamos buscando aperfeiçoar isso. 

Eu tinha um discurso prontinho, escrito, aqui, mas já que o Prof. Baldonedo 
apresentou uma sélie de dados que eu também tinha trazido comigo, para 
finalizar, quero dizer aos senhores, sim, o significado desta reunião de hoje: 
não só agradeço ao Deputado Romeu Queiroz, Presidente; não só agradeço 
aos participantes da Mesa, muito mais ao Prof. Baldonedo, o nosso 
Deputado que trouxe esta homenagem. que não é para nós, não é para mim, 
não é para ele, é para a nossa comunidade. Que fique registrado na histólia 
das nossas Minas Gerais que, ao 10• ano da existência da FUNREI, 
estivemos aqui com funcionálios simples, funcionános modestos, com 
professores, nesta Assembléia, marcando Deputado, a nossa presença. Isso 
é importante para nós, sãoJoanenses; isso é importante para Minas Gerais, e 
quero acreditar que no futuro possamos estar aqui outra vez, Prof. 
Baldonedo, trazendo alguns dados mais de que continuamos lutando para a 
melhona da qualidade de vida da nossa cidade, da nossa região, do nosso 
Estado. Agradeço muito, estou muito honrado de ter podido falar daqui para 
os senhores da Mesa. Quero agradecer esta oportunidade ao Prof . 
Baldonedo por essa conquista que é mais uma conquista nossa. Quero 
agradecer a presença de todos e, mais uma vez, de coração~ agradecer a 
todos nós por termos tido essa oportunidade de, nesses pequenos 
momentos, estar aqui sentados e refletindo um pouquinho sobre essa 
instituição do nosso Estado. Muito obligado. 

Entrega de Placa 
o Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos do Dr. 

José Raimundo Facion a placa comemorativa desta solenidade, numa 
homenagem deste Poder Legislativo à Fundação de Ensino Supelior de São 
João del-Rei - FUNREI -, pelo transcurso do seu 1 o• aniversálio de 
fundação. Ela vem com os seguintes dizeres: 
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"Símbolo da união de forças e da realização do sonho de gerações, a 

Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI - recebe, no 
1 o• aniversário de sua criação, a homenagem da Assembléia Legislativa e o 
reconhecimento do povo mineiro pelo elevado cumprimento de seu papel 
educacional, que abre no cenário histórico de ricas tradições, novas 
fronteiras para o conheCimento na permanente revolução do saber." 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Sr. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de 

Minas Gerais, representando S. Exa. o Sr. Governador do Estado, Dr. 
Eduardo Azeredo; Exmo Sr. Dr. José Raimundo Faeion, Diretor Executivo da 
FUNREI; autoridades que compõem esta Mesa e já nominados, e meus 
senhores e minhas senhoras. 

A História nos ensina que todas as nações que atingiram um grau elevado 
de desenvolvimento não o fizeram apenas com base em artes políticas, 
bélicas ou econômicas de um grupo reduzido de líderes ou de pensadores. 
Por trás da estrutura administrativa, da organização social e da qualidade de 
vida de um país que se sobressai de forma duradoura, sempre se pode 
identificar um grande investimento em educação. É por meio dela que um 
povo se conscientiza de seus problemas e suas potencialidades e fortalece o 
sentimento de cidadania, propulsor dos movimentos de construção da 
naCionalidade. 

Não é por outro motivo que, pelo menos em tese, a educação aparece 
como bandeira de todos os programas governamentais, principalmente nos 
países e regiões que ainda apresentam sintomas de subdesenvolvimento. 
Entretanto, na maioria das vezes, as boas intenções, ou as promessas 
eleitoreíras, acabam ficando a meio do caminho, em razão do surgimento de 
prioridades circunstanciais ou da ausência de recursos para atender a um 
conjunto de grandes carênCias. 

Felizmente, em nosso País e em nosso Estado, temos assistido, nos 
últimos anos, a um esforço continuado para que a educação seja colocada 
em primeiro plano. Sabemos das dificuldades para sustentar esse projeto e 
dos indicadores negativos do setor, como os altos índices de analfabetismo, 
de evasão e de repetência escolar, assim como do incipiente envolvimento 
da população em questões que dizem respeito à formação da cidadania. Mas 
sabemos, também, dos programas que estão sendo executados pelos 
Governos estadual e federal para que essa realidade se modifique. 

Gostaríamos de lembrar, nesta oportunidade, que a Assembléia Legislativa 
de Minas se integra com muita convicção a esse esforço, debatendo com os 
segmentos interessados da sociedade os grandes problemas do setor, seja 
através de fóruns e seminários que patrocina, seja através dos trabalhos 
específicos de sua Comissão de Educação, espaço sempre aberto à 
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discussão e ao encaminhamento de propostas referentes ao ensino. 

Este ano mesmo, promovemos, em conjunto com o Executivo e entidades 
ligadas à área, um ciclo de debates sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, com vistas ao levantamento de subsídios para 
adequar esse instrumento legal à realidade do nosso Estado e dos nossos 
municípios. Durante meses, a LDB foi tema de reuniões em todas as regiões 
mineiras, nas quais se discutiram as condições e necessidades de cada uma 
delas. 

O esforço dos governos e dos órgãos oficiais para melhorar os indicadores 
da educação, contudo, pouco valerá se não houver um desempenho 
correspondente das instituições que lidam diretamente com o ensino. Nesse 
aspecto, temos a favor de Minas a contribuição de educandários de alto nível 
e de pemnanente comprometimento com sua função cívica e social, a 
exemplo do que estamos hoje homenageando: a Fundação de Ensino 
Superior de São João del-Rei, ou simplesmente Funrei. 

Criada há dez anos, por processo de incorporação de duas faculdades que 
existiam na cidade, a Fundação vem expandindo e aprimorando suas 
atividades, levando os benefícios de sua fomnação técnica e humanística a 
toda a região de influência de São João del-Rei. 

A comunidade estudantil e acadêmica daquela região do Estado conta com 
cursos de graduação da Funrei em nada menos de nove áreas: 
Administração, Ciências, Ciências Econômicas, Engenharia Industrial 
Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Filosofia, Letras, Pedagogia e 
Psicologia. 

No âmbito de pós-graduação, em nível "lato sensu", são cinco os cursos 
oferecidos: Alfabetização, Filosofia Contemporânea, História de Minas -
Século XIX, Matemática e Gestão Estratégica de Marketing. 

Não temos dúvida de que, propiciando o aprofundamento de todas essas 
áreas de estudo e revelando preocupação constante com os efeitos positivos 
que uma instituição de ensino superior deve produzir na vida da sociedade 
em que está inserida, a Funrei tem dado uma inestimável contribuição para o 
desenvolvimento do nosso Estado. -

Cumpre lembrar também o papel que ela exerce no aprimoramento de 
quadros para a ocupação de cargos públicos em Minas, a exemplo do 
Deputado Baldonedo Napoleão, autor do requerimento que deu origem a 
esta homenagem. Com muita competência, temos certeza, ele serviu à 
instituição, como Vice-Diretor de Planejamento . 

Gostaríamos de cumprimentar, particulamnente, nesta ocasião, o Dr. José 
Raimundo Facion, ilustre Diretor Executivo, assim como os demais membros 
da diretoria, professores, alunos e funcionários, pelos dez anos de atividades 
da Fundação. É de instituições como esta que o País precisa para construir o 
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seu futuro. Muito obrigado. 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e demais 
convidados pela honrosa presença. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 14, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N" 1.383/97 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto em epígrafe aumenta o 

limite fiXado na lei orçamentária para o Poder Executivo realizar operações 
de crédito. 

Publicado no dia 18/9/97, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em consonância com o disposto no 
art. 160 da Constituição do Estado, ele o art. 216 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa. 

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2" do art. 216 desse 
instrumento de procedimentos internos, foi concedido prazo de 15 dias para 
apresentação de emendas. Não foram recebidas emendas nesse intervalo. 

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto, confonme as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame acresce em R$540.000.000,00 o limite fixado no 

art. 9• da Lei n• 12.421, de 27/12/96, a lei orçamentária para o exercício de 
1997, que, além de estimar as receitas e fixar as despesas, dá outras 
providências com relação às finanças estaduais. O art. 9" autoriza o Poder 
Executivo a realizar operações de crédito até o limite de 
R$2.130.437.277,00, destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível em 
1997. 

Preliminanmente, ressaltamos que, nos tenmos do art. 90, XIII, da 
Constituição Estadual, é matéria de competência privativa do Governador do 
Estado contrair empréstimo externo e interno e fazer operação ou acordo 
externo de qualquer natureza, após autorização da Assembléia Legislativa, 
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observados os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos 
princípios da Constituição da República. Todavia, a Carta mineira reforça um 
princípio fundamental do processo legislativo brasileiro para se criar o direito 
positivo, que é o principio da convergência. De acordo com esse princípio, 
explicitado no § 2° do art. 70, é necessário que haja convergência de 
vontades entre os Poderes Legislativo e Executivo para a criação de direito. 
Quando ocorre um vício de iniciativa, como no caso da proposição em 
questão, este representaria uma formalidade do processo, podendo ser 
sanado com a sanção do Governador. 

O crescimento do giro do estoque da dívida mobiliária do Estado, por meio 
da emissão de novos títulos no montante necessário à rolagem do principal 
atualizado monetariamente, mais os juros e os encargos incidentes, é reflexo 
da política de juros a~os para captação de recursos externos e combate à 
inflação, adotada pelo Governo Federal. 

A política monetária restritiva, com a~as taxas de juros, vigente desde a 
implantação do Plano Real, veio agravar ainda mais a crise da dívida 
mobiliária interna do Estado. Para se ter uma idéia, o saldo da dívida interna 
em títulos saltou de R$4.510.000.000,00 em 31/12/94, já na vigência do 
Plano Real, para R$9.680.000.000,00 em 31/9/96, devendo-se ressaltar que 
desde 1989 não houve novas contratações dessa modalidade de divida, 
sendo que as emissões realizadas se destinaram ao refinanciamento do 
estoque já existente. 

Dessa forma, a dívida mobiliária cresceu 115% no periodo acima citado, 
mostrando a necessidade de se gerar superávit nas contas correntes para o 
pagamento do serviço da dívida, a fim de se evitarem problemas com 
possíveis mudanças na política monetária do Governo Federal que venham 
a causar elevações súbitas nas taxas de juros. 

Giro da divida mobiliária para o ano de 1997 
Mês Valor Valor do 

orçado giro 
Janeir 105.762.96 121.248.32 

o 5 2 
Fevere 150.068.08 174.856.33 

iro 1 4 
Março 164.463.07 194.915.18 

o 6 
Abril 183.279.93 220.671.25 

6 o 
Maio 234.994.04 287.377.93 

6 3 
Junho 217.042.87 269.819.58 



6 2 
Julho 245.815.99 304.151.06 

8 3 
Agosto 236.251.29 297.171.74 

Selem 
bro 

Outubr 
o 

Novem 
bro 

Dez em 
bro 

Total 

8 o 
120.920.46 153.940.04 

2 o 
121.020.54 159.283.00 

3 5 
179.107.40 243.651.06 

3 6 
170.759.09 240.092.63 

9 3 
2.129.485. 2.667.178. 

777 154 
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A diferença entre o valor orçado e o valor do giro é de R$537 .692.377 ,00, 
razão pela qual é solicitada operação de crédito no valor de 
R$540.000.000,00. 

Outrossim, apresentamos ao final a Emenda n• 1, que abre crédito 
suplementar no valor de R$540.000.000,00, destinados a atender às 
despesas com o pagamento da divida mobiliária interna. O crédito 
suplementar é uma modalidade de crédito adicional destinado ao reforço de 
dotação orçamentária já existente. De acordo com o art. 43 da Lei Federal n• 
4.320, de 1964, são recursos hábeis para a abertura de crédito suplemen1ar 
os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais, os provenientes do excesso de arrecadação, o superávit 
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e o produto 
de operações de crédito autorizadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.383/97 com a Emenda n• 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N°1 

Acrescen1e-se onde convier: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 

valor de R$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais) para 
fazer face às despesas decorren1es desta lei.". 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presiden1e - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro 

Vieira- Gilmar Machado (voto contrário) -Álvaro Antônio. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.283/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
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Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n• 
1.283/97 visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Santo Antônio do Grama - APAE de Santo Antônio do 
Grama-, com sede no Município de Santo Antônio do Grama. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou ao projeto a Emenda n• 1 . Vem agora a esta Comissão para o 1 • 
turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade referida vem proporcionando à comunidade importantes 

serviços, vo~ados para a reabilitação e a inserção do excepcional na 
sociedade. Para isso, empreende a defesa dos seus direitos e a educação 
dos seus familiares, a fim de prepará-los para lidar com as dificuldades 
inerentes ao portador de deficiência. 

Para que a entidade possa continuar com seu trabalho, reconhecemos a 
necessidade e a conveniência de declarar sua utilidade pública. 

Tendo em vista o aperfeiçoamento do projeto, achamos conveniente a 
apresentação da Subemenda n• 1 ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.283/97 no 1" turno, com a Subemenda n• 1, apresentada a seguir. 
SUBEMENDA N" 1 

Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N"_1.323/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de ltuiutaba -, com sede no Município de ltuiutaba . 

A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos regimentais, pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto e lhe apresentou a 
Emenda n• 1. 

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
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matéria, atendo-se ao mérito. 

Fundamentação 
A APAE de ltuiutaba realiza um trabalho de forte alcance social na área da 

saúde e da educação. Desenvolve suas atividades em harmonia com as 
demais APAEs, que são conhecidas principalmente pelo apoio dispensado às 
famílias de portadores de doenças mentais. 

Em virtude da natureza das atividades por ela desenvolvidas, entendemos 
ser justo e oportuno conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.323/97 

no 1" turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões,14 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.348/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epigrafe tem 

por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de 
Paulo, com sede no Municipio de Nanuque. 

Em cumprimento ao disposto no art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno, a proposição foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 1• turno. 

Fundamentação 
lnstituido com o propósito de acolher pessoas idosas que estejam carentes 

de recursos materiais, sem parentes ou amigos que cuidem de sua 
manutenção, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo é uma sociedade civil 
de direito privado e sem fins lucrativos. 

De acordo com o art. 3" do seu estatuto, a entidade prestará assistência 
espiritual, moral, social e material aos idosos, proporcionando-lhes a 
oportunidade de participar de todas as tarefas que lhes forem acessiveis, 
fazendo, com isso, com que eles se sintam úteis e integrados no meio social. 

Fica evidenciada, portanto, a oportunidade de se conceder à entidade o 
pretendido titulo. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.348/97 

no 1" turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.362/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n• 1.362/97 objetiva 
declarar de utilidade pública a Escolinha de Futebol e Formação de Atletas 
Dener, com sede no Município de Conquista. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Por sua vez, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto no 1• turno, em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada tem como principal finalidade a difusão de 

civismo e a prática de esportes, especialmente do futebol. Promove também 
reuniões de caráter social e cultural. 

Para dar continuidade a esse trabalho, de relevância incontestável, 
entendemos ser importante que esta Casa reconheça sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.362/97 no 1• turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 936/96 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei n• 936/96, do Deputado Paulo Piau, objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação Portuguesa de Beneficéncia 1• de Dezembro, 
com sede no Município de Uberaba. 

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

Fundamentação 
A prática do bem e o auxílio ao próximo são prioridades d-a Associação 

mencionada . 
A entidade está localizada em Uberaba, que é um centro de serviços e 

grande produtor de riquezas. Nesse município a Medicina atingiu estágios 
avançados, tanto no que se refere à instalação de seus hospitais quanto à 
competência dos profissionais que ali atuam. O Hospital da Beneficéncia é 
mantido para cumprir seus objetivos de comprovada relevância social. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

936/96 no 2• turno, na forma proposta . 



Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.222/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira 
de Voleibol - FMV -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi aprovada no 1 o tu mo, com a Emenda n° 1 , da Comissão 
de Constituição e Justiça, a qual retifica o nome da entidade. 

Dando continuidade à tramitação da matéria, cumpre a este órgão 
colegiado examiná-la no 2° turno e sobre ela deliberar conclusivamente, 
conforme dispõe o Regimento Interno. 

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

Fundamentação 
A FMV é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 1941, e 

seu objetivo, previsto no estatuto, é a promoção de atividades que 
estimulem, sob todas as formas, a prática do voleibol. Entre elas, 
destacamos a difusão do esporte e sua representação, no âmbito de Minas, 
em competições com outras entidades filiadas à Confederação Brasileira de 
Voleibol- CBV -, e o funcionamento de escolas ou cursos técnicos de vôlei. 

Entendemos, portanto, que a FMV é merecedora do título declaratório de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.222/97 

no 2" turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1997. 
José Henrique, relator. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.222/97 

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Voleibol - FMV -, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de 

Voleibol - FMV -, 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. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.248/97 
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Relatório 
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De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais da 
Igreja de São João Batista, com sede no Município de Barão de Cocais. 

Aprovada no 1• turno, na forma proposta, vem a matéria a esta Comissão 
para o 2• turno de deliberação conclusiva, em atendimento ao que dispõe o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre a matéria, exarado no 

1• turno, manifestamo-nos favoráveis à declaração de utilidade pública da 
entidade em referência, tendo em vista os relevantes serviços que vem 
prestando na área de assistência social, como o amparo a crianças e idosos 
e o auxílio à maternidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.248/97 

no 2• turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.282/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei n• 1.282/97, do Deputado Wanderley Ávila, objetiva 

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Justiça e Liberdade Luziense 
n• 148, localizada no Município de Santa Luzia. 

Aprovado o projeto em 1 • turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2" turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria 

em pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a referida 
Loja Maçônica, tendo em vista a importância de seus trabalhos,-que intentam 
lograr o progresso moral e intelectual de seus membros. 

É bom mencionar que suas atividades se voltam também para a 
divulgação entre seus membros dos ideais de amor e de justiça. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.282/97 no 

2" turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.302/97 
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De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei no 1.302/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Campina Verde, com sede no Município de 
Campina Verde. 

A matéria foi aprovada no 1° turno, com a Emenda no 1. Vem ela agora a 
esta Comissão para o 1 o turno de deliberação conclusiva, nos tennos 
regimentais. 

Fundamentação 
A APAE de Campina Verde compromete-se com o respeito humano e com 

a fraternidade humana - é o que rezam os seus objetivos estatutários. Além 
do mais, desenvolve relevante trabalho em favor da integração do 
excepcional na sociedade. 

Por isso mesmo, renovando o posicionamento anterior desta Comissão 
sobre a matéria no 1° turno, entendemos ser pertinente declarar de utilidade 
pública a aludida entidade. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.302/97 no 2" turno, na fonna do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.302/97 

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

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

dos Excepcionais - APAE de Campina Verde, com sede no_Município de 
Campina Verde. 

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.306/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela tem por 

escopo declarar de utilidade pública a Loja Maçõnica Luz do Universo n° 
139, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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A proposição foi aprovada no 1" turno, sem emenda. Agora, compete a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme dispõe o 
Regimento Interno em seu art. 104, I, "a". 

Fundamentação 
Este relator reitera o entendimento exarado por este órgão colegiado de 

que é de grande importância a outorga de título declaratório de utilidade 
pública à Loja Maçônica Luz do Universo n• 139, para que ela possa dar 
continuidade ao importante trabalho que vem desenvolvendo em prol do 
crescimento moral, intelectual e material dos seus membros. 

Além do mais, consideramos que a aprovação do projeto de lei constitui 
por si mesma uma justa forma de se homenagear a Loja Maçônica. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.306/97 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.341/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei n• 1.341/97, do Deputado Olinto Godinho, objetiva 

declarar de utilidade pública a Sociedade Guanhanense de Cultura Musical, 
com sede no Município de Guanhães. 

Aprovado o projeto em 1° turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2" turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria 

em pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a 
Sociedade em análise, tendo em vista a importância de seus trabalhos de 
divulgação da arte musical, por meio de seu ensino gratuito. 

Essa prática, de natureza regular, concorre para desenvolver a cultura e a 
educação do povo de Guanhães. • 

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

1.341/97 no 2• turno, como apresentado originalmente. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997 . 
Gilmar Machado, relator. 

ERRATA 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 36/97 
Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição de 20/6/97, 



308 
pág. 36, col. 2, nas assinaturas, onde se lê: 

"Aílton Vilela, Presidente .... Sebastião Navarro Vieira", leia-se: 
"Sebastião Navarro Vieira. Presidente .... Ailton Vilela". 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 307" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens n•s 223 e 224/97 
(encaminham, respectivamente, o Veto Total à Proposição de Lei n• 13.462 
e o Projeto de Lei n• 1.452/97), do Governador do Estado - Ofícios e 
telegramas- Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 1.453 a 
1.460/97 - Requerimentos n•s 2.351 a 2.354/97 - Requerimentos dos 
Deputados João Batista de Oliveira, João Leite e outros, Alberto Pinto 
Coelho e outros, Marcos Helênio e Gilmar Machado - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Agropecuária, de Fiscalização Financeira 
e de Defesa Social e dos Deputados Hely Tarqüínio, Roberto Amaral, Marco 
Régis, Geraldo da Costa Pereira, Alencar da Silveira Júnior (2) e Baldonedo 
Napoleão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado, 
Canos Pimenta, Raul Lima Neto e João Batista de Oliveira- 2" PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. 
Presidente - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações 
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
João Batista de Oliveira; deferimento; designação de comissão de 
representação - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros; 
deferimento - Requerimento do Deputado João Leite e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de 
Lei n• 514/95; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.130/97; aprovação- Votação de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio e Gilmar 
Machado; aprovação - Requerimento n• 2.256/97; aprovação - 2" Fase: 
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. -

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antõnio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho- Antônio Andrade- Antônio Genaro- Antônio Júlio -Antônio Roberto 
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
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Ângelo - Ennano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim 
Jacob- lrani Barbosa - lvair Nogueira -João Batista de Oliveira- João Leite-
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria 
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando 
Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel 
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Scihettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 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 Glycon Terra Pinto, 2•- Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Roberlo Amaral, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N" 223/97* 

Belo Horizonte, 9 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinade com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
n• 13.462, que estabelece o peso máximo do material escolar a ser 
transportado por aluno do pré-escolar e do ensino fundamental e dá outras 
providências. 

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

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

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

A Proposição de Lei n• 13.462, que me foi encaminhada para sanção, 
estabelece o peso máximo do material escolar a ser transportado por aluno 
do pré-escolar e do ensino fundamental, atribuindo às escolas a adoção de 
providências necessárias para esse fim. 

Assim é que, nos termos da proposta, as escolas ficariam incumbidas de 
determinar, por meio de seu colegiado ou órgão equivalente, o material 
escolar a ser transportado diariamente, prevendo-se a guarda, em armário 
fechado, individual ou coletivo, do material que não puder ser transportado 
em virtude do limite de peso. 

Cabe reconhecer que a execução de tais providências inova os serviços 
prestados pelas escolas em todo o Estado, sem que se tenha indicado, na 
proposição, o suporte administrativo para o cumprimento desse novo 
encargo. 

Além disso, a determinação no sentido de ser feita a guarda em arquivo 
dos materiais escolares que não possam ser transportados pelos alunos 
exigiria a aquisição de equipamentos adequados, envolvendo a realização 
de despesa não prevista no orçamento das escolas, o que não cabe ser feito, 
em atenção ao artigo 161, 11, da Constituição do Estado. 

Considerando esses motivos e a dificuldade para a implantação de 
providência dessa natureza no âmbito de todas as escolas estaduais sem a 
realização de estudos prévios pelos setores próprios da Secretaria de Estado 
da Educação, no sentido de organizar essa prestação e compatibilizá-la com 
os recursos de pessoal e orçamentário das escolas, vejo-me no dever de 
negar sanção à Proposição de Lei n• 13.462, sem embargo de reconhecer a 
importância da proposta e o mérito da iniciativa. 

São essas as razões do veto, que encaminho para exame da egrégia 
Assembléia Legislativa. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de outubro de 1997. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

'MENSAGEM N° 224/97* 
Belo Horizonte, 13 de outubro de 1997 . 

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

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre o 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Gerais, 
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos 
administrativo, tributário, crediticio e de desenvolvimento empresarial a elas 



312 
aplicáveis e dá outras providências. 

O projeto resulta de estudos realizados pelos setores técnicos da 
Secretaria de Estado da Fazenda, tendo como objetivo a mudança no atual 
regime de tributação dispensado ás pequenas empresas, com vistas à 
expansão e ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Para conhecimento dessa Casa e instrução do processo legislativo, segue 
a anexa exposição de motivos que o titular da Pasta da Fazenda elaborou 
sobre a matéria, contendo detalhada explicação sobre os objetivos de se 
estabelecer uma política global em benefício das pequenas empresas do 
Estado de Minas Gerais. 

Por se tratar de matéria urgente, solicito que o projeto de lei incluso seja 
apreciado de acordo com o disposto no artigo 69 da Constituição do Estado. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 12 de setembro de 1997. 

Senhor Governador, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a anexa minuta de 

anteprojeto de lei, que trata da criação do Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Estado 
de Minas Gerais e introduz alterações na Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, e na Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que criou o FUNDESE -
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas 
Gerais. 

O projeto fundamenta-se no artigo 179 da Constituição Federal e no § 1 • 
do artigo 233 da Constituição Estadual e tem como escopo apresentar uma 
proposta que implementa mudanças significativas no atual regime de 
tributação dispensado às pequenas empresas, com vistas ao fortalecimento 
da participação dessas pequenas unidades produtivas no processo de 
expansão e desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Este trabalho é o resultado de estudos elaborados por técnicos da Receita 
Estadual, em parceria com entidades de classes empresariais, baseados nos 
seguintes instrumentos: 

. pesquisa bibliográfica em documentos nacionais e internacionais; 

. pesquisa sobre o tratamento especial concedido às microempresas em 
França, Alemanha, Canadá, Cingapura, Itália, Japão, Reino Unido, Taiwan e 
União Européia; 

. pesquisa de campo realizada junto a 1.200 pequenos e microempresários 
de 20 municípios mineiros, patrocinada por entidades empresariais, 
retratando a realidade desses empreendedores; 

. estudo comparativo das legislações sobre microempresas e empresas de 
pequeno porte de diversos Estados brasileiros. 

A partir desses estudos e pesquisas e de uma revisão crítica do conceito 
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tradicional de desenvolvimento e crescimento econômico, foi possível obter 
um alcance mais profundo da realidade das pequenas empresas. 

O Capítulo I cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais, 
consolidando, desta forma, uma política global efetiva para as pequenas 
empresas e, sobretudo, o fortalecimento da atuação do Estado, de forma 
estratégica, como agente indutor de políticas concretas voltadas para o 
desenvolvimento econômico sustentável, o que só poderia ser atingido na 
interseção dessas três dimensões: econômica, social e ambiental. 

Os Capítulos li e 111 tratam da definição da microempresa, da empresa de 
pequeno porte e dos limites e forma de apuração da receita bruta para fins 
de enquadramento. Foram consideradas 8 faixas de classificação, 
segmentadas com base no faturamento bruto anual, até o limite de 
R$800.000,00, sendo considerada microempresa aquela com receita bruta 
anual de até R$60.000,00. 

Como mecanismo inovador do processo de cadastramento para a 
microempresa, o artigo 7• prevê a inscrição provisória, no primeiro ano de 
atividade, pois, com base nas pesquisas efetuadas. constatou-se que mais 
de 70% (setenta por cento) dessas empresas não conseguem sobreviver aos 
primeiros 12 (doze) meses. A simplificação do cadastro permitirá ao pequeno 
empresário iniciar suas atividades, experimentalmente, e, no decorrer do 
primeiro ano, cumprir as demais obrigações relativas ao cadastro, tais como 
o contrato social, o registro na Junta Comercial, dentre outras. Por 
conseqüência, eliminam-se despesas com a manutenção no sistema do 
Cadastro Geral de Contribuintes de um grande número de empresas já 
extintas. 

Outra inovação relativa ao cadastro está prevista no Capítulo IX, que trata 
da inscrição coletiva, estabelecendo critérios que garantem a inserção, no 
Programa, de produtores artesanais e comerciantes ambulantes - pessoas 
físicas sem estabelecimento fixo-, incentivando-as a se organizarem através 
de cooperativas e dispensando a estas procedimentos_ de controle 
simplificados, com vistas a dar início a um processo de regulãrização fiscal 
do chamado setor da economia informal, o que resultará em um maior 
acesso á cidadania para milhares de pessoas . 

Há que se ressaltar que estudos estão sendo desenvolvidos para que o 
cadastramento simplificado e a inscrição coletiva sejam efetuados em 
trabalho conjunto com as entidades representativas das classes empresariais 
e, nesse aspecto, o projeto autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda a 
firmar convênio com essas entidades (art. 35). Tal medida traz subjacente o 
pressuposto básico de que os pequenos empresários, organizados através 
de entidades, conseguem responder de forma mais efetiva aos grandes 
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desafios que possam concretizar o sucesso de seu empreendimento. 

O Capítulo V trata das vedações e, em comparação com a lei atual, 
cuidou-se apenas de corrigir algumas distorções, eliminando dispositivos que 
estão relacionados exclusivamente aos tributos federais, não guardando 
nenhuma relação com o ICMS, bem como aqueles incompatíveis com o 
processo de globalização da economia. 

No que conceme ao tratamento fiscal e tributário, no Capítulo VI, adota-se 
o principio da capacidade contributiva, através da aplicação de alíqüotas 
progressivas sobre distintas classes de faturamento. Além disso, o modelo 
apresenta simplificação na fonna de apuração do ICMS, pois, diferentemente 
do atual regime, no qual o imposto é apurado, a cada mês, pelo sistema 
nonnal de débito e crédito, reduzindo-se o saldo devedor, no projeto o 
imposto será pago mensalmente, em camê emitido pela SEF, e será 
apurado trimestralmente, mediante a aplicação de percentual fixo para cada 
faixa de classificação, para a empresa de pequeno porte. Para a 
microempresa, os camês serão emitidos anualmente, e o imposto será fixo, 
no valor de R$25,00, mensais. 

Será exigida a emissão de documento fiscal para acobertar todas as 
operações e prestações, inclusive da microempresa, evitando com isto a 
atual dificuldade de identificação, pelo consumidor, dos contribuintes que 
estão sujeitos ou não a esta obrigação. Esta medida, em consonância com o 
§ 5° do artigo 150 da Constituição Federal, vai ao encontro do esforço que 
vem sendo empreendido por Vossa Excelência no sentido de tomar mais 
transparentes e hannônicas as relações de consumo, em defesa dos direitos 
e garantias do consumidor. 

Com a exigência de emissão daqueles documentos fiscais, será possível 
também reduzir, ao mínimo indispensável ao controle pelo Fisco, a 
escrituração de livros e demais documentos atualmente de emissão e 
exibição obrigatórias, o que, além de possibilitar redução de custos para a 
empresa, ensejará também a redução nos custos e a simplificação de 
procedimentos administrativos da Receita Estadual, resultando em maior 
eficiência administrativa e fiscal. 

Também no Capitulo VI está previsto que o regime contemplado neste 
modelo será adotado opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao 
sistema nomnal de débito e crédito. 

Outra inovação do projeto, no Capitulo X, é a que trata dos estímulos 
admitidos sob a fomna de abatimento do ICMS a pagar, procurando 
incentivar a criação de postos de trabalho, empreender a capacitação 
gerencial e profissional dos sócios e empregados e incentivar a 
modernização das máquinas e equipamentos, bem como estimular a 
absorção de novas tecnologias - condições essenciais para tomar qualquer 
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empresa mais produtiva. 

Neste Capítulo, é autorizado, também, o abatimento do ICMS a pagar, de 
percentuais de doações efetuadas pela microempresa e pela empresa de 
pequeno porte ao Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado de Minas Gerais- FUNDESE -. criado em 1994, com o objetivo de 
dar suporte financeiro a programas de financiamentos para investimentos 
fixos ou empréstimos para capital de giro, que visem ao fortalecimento das 
empresas. 

Outro ponto a ser ressaltado é o que trata da questão ambiental, nos 
Capítulos V e VIl, ao se excluir do Programa as empresas condenadas por 
prática de infração à legislação ambiental. Além de promover a redução dos 
prejuízos socioambientais provocados pela degradação, destacam-se. ainda, 
as vantagens de estimular a incorporação e a difusão de tecnologias 
alternativas não poluentes. 

Altera-se o art. 55 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fixando 
multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação, para o contribuinte 
fornecedor que deixar de emitir documento fiscal nas operações com 
microempresa e empresa de pequeno porte. 

Alteram-se também dispositivos da Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 
buscando trazer efetividade ao FUNDESE e estabelecendo uma fonte 
autônoma de recursos, sob a forma de doações pelos beneficiários. 

Ao final propõe-se a revogação de dispositivos da Lei n• 10.992, de 29 de 
dezembro de 1992, ressalvando-se as disposições relativas ao microprodutor 
rural e ao produtor rural de pequeno porte que permanecerão em vigor. 

Estas são as principais propostas contidas na presente minuta de 
anteprojeto de lei que cria o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais -
Micro Gerais. 

Atenciosamente, 
João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda. 

PROJETO DE LEI N° 1.452/97 
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Gerais -. estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências . 

Capítulo I 
Do Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte 
Art. 1 • - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
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Gerais - Micro Gerais -, que assegura a estas o tratamento diferenciado e 
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, confomne estabelecido nesta lei. 

Capítulo 11 
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 
Art. 2" - Para os efeitos desta lei: 
I - microempresa é a pessoa jurídica ou a fimna individual regulamnente 

constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que 
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual ou intemnunicipal e de comunicação e 
com receita brutal anual acumulada igual ou inferior a R$60.000,00 
(sessenta mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte é a pessoa jurídica ou a fimna individual 
regulamnente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intemnunicipal e de 
comunicação e com receita bruta anual acumulada superior a R$60.000,00 
(sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil 
reais). 

§ 1" - O contribuinte submetido ao regime de que trata esta lei que, a 
qualquer momento do período de apuração, apresentar receita bruta anual 
acumulada superior a R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e inferior a 
R$800.000,00 (oitocentos mil reais) poderá, ainda, no mesmo exercício, 
manter-se enquadrado como empresa de pequeno porte, na última faixa de 
classificação prevista no Anexo I desta lei, observado o disposto no § s•. 

§ 2• - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$800.000,00 (oitocentos mil reais) será automaticamente 
reclassificada, para o exercício seguinte, como empresa de pequeno porte, 
de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 3" - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta superior ou inferior aos limites previstos para a sua 
faixa de classificação e inferior a R$800.000,00 (oitocentos mil reais) será 
automaticamente reclassificada, para o exercício seguinte, de acordo com a 
sua nova faixa de classificação. 

§ 4"- O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica à microempresa e 
à empresa de pequeno porte que, no decorrer do primeiro ano de atividade, 
ultrapassarem o limite inicialmente previsto para a sua faixa de classificação, 
hipótese em que serão automaticamente reclassificadas, no mesmo 
exercício, e passarão a recolher o imposto pelo percentual correspondente a 
sua real faixa de classificação, observado o disposto no§ s• e no artigo 17. 
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§ s•- A mudança de faixa de classificação, nas hipóteses previstas nos §§ 

1" e 4", não dispensa o pagamento dá diferença do imposto porventura 
devido e, em nenhuma hipótese, autoriza a restituição de importâncias já 
recolhidas em razão da classificação anterior. 

§ 6" - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não 
descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a 
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda 
os limites fixados nos incisos deste artigo e suas atividades, consideradas 
em conjunto, enquadrem-se nas normas desta lei. 

Capítulo 111 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 3" - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o 
período compreendido entre 1" de janeiro e 31 de dezembro. 

§ 1"- A receita bruta anual da microempresa será apurada com base: 
1. no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do 

estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade 
econômica; 

2. no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade 
econômica; 

3. no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro liquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo; 

4. no preço do serviço cobrado, na geração, emissão, transmissão, 
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de 
qualquer natureza, por qualquer processo. _ 

§ 2"- O valor constante dos documentos fiscais, ou os lançados na escrita 
fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado, na forma 
do parágrafo anterior, se superior. 

§ 3"- A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita 
acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou 
prestações realizadas . 

§ 4" - A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior 
compreenderá todas as receitas operacionais auferidas pela empresa . 

Art. 4" - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do 
período a que se refere o "caput" do artigo anterior, o limite da receita bruta 
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será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único- A apuração proporcional da receita bruta não se aplica à 
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente 
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. s• - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta 
anual, os valores correspondentes: 

I - às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, 
inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, nas hipóteses 
previstas no § 1" do art. 3"; 

11 - às operações de devolução de mercadoria para a origem e às 
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma 
empresa, situado no Estado, nas hipóteses previstas nos §§ 2" e 3" do art. 
3". 

Capítulo IV 
Do Enquadramento e do Reenquadramento 

Seção I 
Do Enquadramento 

Art. 6" - São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta 
lei: 

I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do 
representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3", foi igual 
ou inferior aos limites fixados no art. 2", observado o disposto no art. 1 O; 

11 - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular 
ou do representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que 
a receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não excederá os 
limites fixados no art. 2•, observada a proporcionalidade em relação aos 
meses de efetivo funcionamento, observado o disposto no art. 1 O. 

Art. 7" - O enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno 
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto 
no art. 13. 

§ 1" - Para a microempresa em inicio de atividade, o Poder Executivo 
dispensará, no primeiro ano de atividade, tratamento diferenciado e 
simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 2• - O regime previsto nesta lei, para a empresa em inicio de atividade, 
aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já constituída, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção 11 
Do Reenquadramento 

Art. s• -A empresa que exceder o limite de R$800.000,00 (oitocentos mil 
reais), para a receita brutal anual, poderá, mediante requerimento, 
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reenquadrar-se a partir do segundo exerc1c1o seguinte, sem prejuízo do 
recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou prestações realizadas 
a contar da data do desenquadramento até a data do reenquadramento. 

Art. 9° - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte que tenha sido desenquadrada, na forma prevista nos §§ 4° ou 5° do 
art. 16, poderá ser autorizado por mais uma única vez, após decorrido o 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do desenquadramento, mediante 
comprovação do pagamento integral do crédito tributário porventura devido 
ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental causado. 

Capítulo V 
Das Vedações 

Art. 1 o - Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa: 
I -que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas situar-se dentro dos limites fixados no art. 2•; 

11 - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em 
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 
1996; 

111 -que possua estabeleCimento situado fora do Estado; 
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, 

preste serviço para outra empresa transportadora; 
V- que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do 

seu titular ou representante legal, ressalvado o disposto no § 2•; 
VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal seja 

responsável pela prática de infração à legislação ambiental; 
Vil - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 

empresa que tenha se envolvido com os atos relacionados nos incisos 111 a 
VIII do art. 16, observado o disposto no§ 3°. 

§ 1 • - O disposto no inciso I não se aplica à participação da microempresa 
ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de 
subcontratação, em consórcio de exportação ou de venda- no mercado 
interno . 

§ 2• - O disposto no inciso V não se aplica quando se tratar de débito em 
fase de parcelamento. 

§ 3° - As vedações a que se referem os inCisos VI e VIl prevalecerão pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da prática da infração e desde que a 
empresa ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado 
o pagamento integral do crédito tributário porventura devido e a reparação 
do dano ambiental causado, se houver. 

Capítulo VI 
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Art. 11 - A microempresa definida nos termos desta lei fica sujeita ao 
pagamento mensal do ICMS no valor correspondente a R$25,00 (vinte e 
cinco reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário Aplicável à Empresa de Pequeno Porte 

Art. 12 - A empresa de pequeno porte definida nos termos desta lei fica 
sujeita ao pagamento mensal do ICMS, que será apurado mediante a 
aplicação do percentual fiXado no Anexo I desta lei, para a sua faixa de 
classificação, sobre a média mensal da receita bruta apurada no trimestre 
anterior, ressalvado o disposto no§ 1°. 

§ 1 • - Para efeito de recolhimento do imposto devido no trimestre em que 
ocorrer a opção pelo regime previsto nesta lei e, se for o caso, no trimestre 
seguinte, observado o disposto no§ 4°, deverá ser considerada: 

1. a receita estimada, pelo contribuinte, para os dois primeiros trimestres, 
quando a opção for efetuada no primeiro ou segundo mês do trimestre: 

2. a receita estimada, pelo contribuinte, para o trimestre seguinte, quando a 
opção for efetuada no terceiro mês do trimestre. 

§ 2•- Na hipótese do parágrafo anterior, deverá, posteriormente, na forma 
definida em regulamento, ser promovido o acerto, em função da diferença 
apurada entre a receita estimada e a efetivamente auferida. 

§ 3• - Na apuração da receita bruta trimestral, exclusivamente para efeito 
de cálculo de imposto devido, não serão considerados: 

1. os valores referentes às saídas de mercadorias adquiridas com o 
imposto retido por substituição tributária; 

2. os valores referentes às operações e prestações amparadas pela não-
incidência do ICMS; 

3. os valores referentes às saídas de mercadorias que tenham sido objeto 
de ação fiscal em razão do disposto no inciso VIII do art. 14. 

§ 4° - Para efeito da apuração na forma prevista no "caput" ou no § 1•. 
serão considerados os trimestres de janeiro a março, abril a junho, julho a 
setembro e outubro a dezembro. 

Seção 111 
Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Tributário e Fiscal 
Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente, pelo 

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, sendo 
vedados, nesse caso, a apropriação de crédito ou o destaque do imposto nos 
documentos fiscais que emitir. 

§ 1 • - Exercida a opção prevista no "caput", o regime adotado deverá ser 
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aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte. 

§ 2" - Exercida a opção de que trata este artigo, o contribuinte deverá 
permanecer no sistema adotado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, 
vedada a alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses 
de desenquadramento previstas no art. 16. 

Art. 14 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica: 
I - às prestações ou operações com mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária; 
11 - ao recolhimento do imposto devido por terceiro, a que os contribuintes 

se achem obrigados, em virtude de substituição tributária; 
111 - à mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - à entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadorias para uso, 

consumo ou ativo permanente, ou à utilização de serviço iniciado em outra 
unidade da Federação e não vinculado a operação ou a prestação 
subseqüente tributada pelo imposto; 

V - à entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar 
de bem destinado a uso, consumo ou ao ativo permanente do 
estabelecimento, assim como ao serviço iniciado ou prestado no exterior; 

VI - à entrada, em território mineiro, decorrente de operação interestadual 
de petróleo, de lubrificante e combustíveis líquidos ou gasosos dele 
derivados e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou 
industrialização; 

VIl - à aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 
de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo; 

VIII - à operação ou à prestação de serviço desacobertada de documento 
fiscal ou com documento fiscal falso ou inidôneo. 

Art. 15 -A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na 
forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais: 

I - a fazer cadastramento fiscal; 
li- a conservar, para exibição ao fisco, todos os documentos relativos aos 

atos negociais que praticarem, inclusive os relacionados com- as despesas, 
observados os prazos decadenciais; 

111 - a prestar as declarações exigidas pelo fisco, inclusive com vistas à 
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - a emitir regularmente os documentos fiscais para acobertar todas as 
operações ou prestações que realizarem, vedado, em qualquer hipótese, o 
destaque do ICMS; 

V - a pagar o imposto devido na forma e prazos estipulados na legislação 
tributária. 

Parágrafo único- A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão 
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ser dispensadas da escrituração nonnal de livros fiscais, bem como da 
emissão dos demais documentos fiscais, confonne dispuser o regulamento. 

Capítulo Vil 
Do Desenquadramento 

Art. 16 - Perderá a condição de microempresa e de empresa de pequeno 
porte aquela que: 

I -deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 1 O; 

11 - apresentar receita bruta superior ao limite de R$800.000,00 (oitocentos 
mil reais); 

111 - praticar, de fonna reiterada, as seguintes infrações: 
a) omitir infonnação às autoridades fazendárias, com vistas a suprimir ou 

reduzir tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou 

cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher 
aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento 
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao fisco e se 
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação; 

IV - praticar demais atos qualificados em lei como crime contra a ordem 
tributária; 

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio 
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das 
cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os 
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular; -

Vil - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa, não 
justificada, de exibição de livros e documentos de exibição obrigatória; 

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da finna individual ou se 
encontrem bens de sua posse ou propriedade. 

§ 1° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de 
sua circunscrição no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
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ocorrência. 

§ 2• - O ICMS incidente sobre as operações ou as prestações promovidas 
após o fato determinante do desenquadramento será recolhido no prazo 
previsto em regulamento. 

§ 3• - Caracteriza a prática de forma reiterada, prevista no inciso 111, a 
constatação, pela terceira vez, mediante ação fiscal, da prática de infração, 
idêntica ou não, mencionada em quaisquer das alineas do referido inciso. 

§ 4• - Em qualquer das hipóteses do inciso 111, o desenquadramento será 
determinado de ofício e retroagirá à data da prática da infração que lhe deu 
origem, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da 
ação penal cabível. 

§ 5•- Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII, o desenquadramento 
será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da infração, sem 
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação penal 
cabível. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 17 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância 
desta lei, se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno 
porte ficam sujeitas às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo 

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis 
à mora, previstos na Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 

b} cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - quando a irregularidade for apurada pelo fisco, além da exigência do 
ICMS, pelo sistema normal de apuração deste imposto, com todos os 
acréscimos legais e do cancelamento do cadastramento, será aplicada multa 
correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido a título de 
imposto, sem qualquer redução. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso 11, serão aplicadãs, ainda, as 
multas por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bnuta de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) ou por 
superveniência de situação impeditiva prevista no art. 1 O, se mantiverem 
enquadradas no regime desta lei, ficam sujeitas às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
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a) pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração deste 

imposto, relativo às operações ou prestações praticadas após o fato 
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à 
mora, previstos na Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - quando a irregularidade for apurada pelo fisco, além da exigência do 
ICMS, pelo sistema normal de apuração deste imposto, com todos os 
acréscimos legais e do cancelamento do cadastramento, será aplicada multa 
correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido a titulo de 
imposto, sem dire~o a qualquer redução. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso 11, serão aplicadas, ainda, as 
multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n• 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

Art. 19 - A exigência do tributo, com os acréscimos legais, também se 
aplica aos casos em que a irregularidade se refira à falta de pagamento do 
ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita 
bruta anual, constantes no Anexo I desta lei, relativamente à diferença 
apurada. 

Capítulo IX 
Da Cooperativa de Produtores Artesanais e da Cooperativa de Comerciantes 

Ambulantes 
Seção I 

Da Definição 
Art. 20 - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei a cooperativa 

de produtores artesanais e a de comerciantes ambulantes que realizem 
operações em nome dos cooperados, assim definidas as pessoas físicas, 
sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem rece~a bruta 
anual igual ou inferior a R$60.000,00 (sessenta mil reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável às Cooperativas de Produtores 

Artesanais e de Comerciantes Ambulantes 
Art. 21 - A cooperativa de produtores artesanais e a de comerciantes 

ambulantes, observado o disposto em regulamento, deverão: 
I - requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
11 - pagar, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados, apurado 

mediante a aplicação do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre a média mensal da receita bruta global apurada no trimestre anterior; 

111 - em~ir documentos fiscais; 
IV- entregar, trimestralmente, demonstrativo de apuração do ICMS; 
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V - entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e 

fiscal; 
VI - informar, trimestralmente, as movimentações de filiados ocorridas em 

seu cadastro; 
VIl - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado. 
§ 1 • - Fica isenta a saída de mercadoria, de propriedade do cooperado e a 

ele destinada, quando promovida pela cooperativa de que faça parte, nas 
condições previstas no artigo anterior. 

§ 2• - As cooperativas de que trata o artigo anterior respondem 
solidariamente com seus cooperados pelas obrigações decorrentes das 
operações realizadas por estes. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, 
inclusive as cooperativas definidas no art. 21, poderão abater do ICMS 
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em benefício 
do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE, criado pela Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 
1994, até o limite mensal: 

I -de R$25,00 (vinte e cinco reais), quando se tratar de microempresa; 
11 - de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal 

respectiva, quando se tratar de empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 

depósito deverá ser efetuado dentro do prazo normal previsto para o 
recolhimento do ICMS. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentuãl previsto no 
Anexo 11 desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se como base o último dia de cada trimestre do 
período de apuração do imposto, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único -A utilização do benefício previsto neste artigo dependerá 
de comprovação da regular situação dos empregados, nos âmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção 111 
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 

~----------------------------------------~ 
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ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único - A utilização do benefício de que trata este artigo 
dependerá de comprovação junto à autoridade fazendária do efetivo 
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento. 

Seção IV 
Da Política de Estimulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido 
a titulo de investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou 
aquisição de novas tecnologias, necessários ao desenvolvimento de sua 
atividade econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1• - A utilização do benefício de que trata este artigo dependerá de 
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo 
prazo mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de sua aquisição, 
observado o seguinte: 

1. ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a 1 (um) ano, a 
contar da data da aquisição do mesmo, o abatimento de que trata este 
parágrafo deverá ser anulado, integralmente, no mesmo período em que 
houver sido efetuada a venda; 

2. na hipótese do item anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2" - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende, 
automaticamente, a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos itens 1 e 2 do 
parágrafo anterior. 

§ 3" - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de 
abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do 
valor de aquisição, observado o seguinte: -

1. o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

2. o abatimento deverá ser efetuado a partir do mês em que se verificar o 
inicio da efetiva utilização do equipamento; 

3. ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a 2 (dois) anos, a 
contar do início da efetiva utilização do mesmo, o abatimento de que trata 
este parágrafo deverá ser anulado, integralmente, no mesmo período em 
que houver sido efetuada a venda; 

4. na hipótese do item anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
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efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 4° - a transferência de propriedade do Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal - ECF, a qualquer titulo, suspende automaticamente a utilização do 
beneficio correspondente à aquisição do equipamento, observado, se for o 
caso, o disposto nos itens 3 e 4 do parágrafo anterior. 

Seção V 
Das Disposições Gerais Relacionadas com os Abatimentos 

Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos artigos 23 a 25 não poderá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor mensal devido a título de 
ICMS, devendo o eventual excedente ser transferido para os meses 
subseqüentes. 

§ 1 • - O direito aos abatimentos previstos nos artigos 22 a 25 fica 
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. 

§ 2• - Verificada a ocorrência de quaisquer das hipóteses de 
desenquadramento previstas no artigo 16, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios previstos 
neste capitulo. 

§ 3° - Ocorrerá a suspensão dos beneficios mencionados no parágrafo 
anterior para aqueles que cometerem infração prevista nas alíneas "a" a "e" 
do inciso 111 do artigo 16, vigorando a suspensão a partir do recebimento do 
Auto de Infração até a quitação ou parcelamento do crédito tributário 
decorrente. 

§ 4°- Para os fins desta lei, a suspensão de beneficios caracteriza-se peta 
perda do direito aos abatimentos das parcelas que seriam deduzidas do 
ICMS devido, na forma deste capítulo, durante o período em que vigorar a 
suspensão. 

Capitulo XI 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei poderão ser atualizados, 
anualmente, pelo Poder Executivo, observado o índice de correção 
monetária adotado para os tributos federais. 

Art. 28 - Fica revogado o subitem 2.23 da Tabela "A" e o § 2D do art. 91 da 
Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando o seu§ 1° a constituir o 
parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 91 - ..................... . 
Parágrafo único - a microempresa ficará isenta do recolhimento da taxa 

prevista no subitem 2.7 da Tabela "A", anexa a esta lei." 
Art. 29- o artigo 49 da Lei n• 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do § 2°, com a seguinte redação, passando o parágrafo único a 
constituir o § 1 •: 
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"Art. 49 • .................... . 
§ .2" • aplicam-se, subsidiariamente, aos contribuintes do ICMS todas as 

presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos 
tributos federais, desde que apuráveis com base nos livros e documentos a 
que estiverem obrigadas as pessoas jurídicas ou as firmas individuais." 

Art. 30 • O art. 55 da Lei n• 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do seguinte dispositivo: 

"Art. 55· ...................... . 
XXIII • por deixar de emitir ou entregar o documento fiscal correspondente 

à operação ou prestação, que tenha realizado com microempresa ou 
empresa de pequeno porte legalmente enquadradas em regime especial de 
tributação • 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação, sem direito a 
qualquer redução. 

Art. 31 • Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n• 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art . .2" • ........................ . 
I • pequenas e microempresas, conforme definidas em lei estadual; 

Art. 3° · .......................... . 
V . os provenientes de doações efetuadas por empresas e outros recursos; 

Art. 4° • O Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais· FUNDESE · de natureza e individuação contábeis, 
com duração indeterminada, será rotativo e seus recursos, ressalvado o 
disposto no§ 1• do artigo 3°, serão utilizados de forma reembolsável em: 

Art. 6° • O Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
·Estado de Minas Gerais • FUNDES E · terá como gestor e agente financeiro o 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S. A. • BDMG, que 
atuará também como mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei. 

Parágrafo único· As propostas de empréstimos poderão ser encaminhadas 
diretamente ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A .. BDMG. 
ou através de entidades de classe a que esteja filiada a empresa 
beneficiária, na forma prevista em convênio a ser assinado com o agente 
financeiro. 

Art. 7• · ............................................. . 
Parágrafo único · Compete à Superintendência Central de Auditoria da 

Secretaria de Estado da Fazenda a análise da prestação de contas e dos 
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo, sem prejuízo do 
controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, com o auxílio do 
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Tribunal de Contas. 

Art. s• - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos seguintes 
órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado da Fazenda; 
11 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
111- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo; 
IV- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
V - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentado; 
VI - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
Vil - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/ A; 
VIII - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-MG; 
IX- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; 
X - Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais; 
XI - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais; 
XII - Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e 

de Serviços de Minas Gerais; 
XIII- Federação das Càmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais. 

Art. 9° - A comprovação de prática de infração nos âmbitos fiscal e 
ambiental, pelo beneficiário de recursos do Fundo, durante a vigência do 
contrato, acarretará o cancelamento deste ou a suspensão do saldo a liberar, 
bem como o vencimento antecipado das parcelas futuras, com atualização 
monetária plena, multa e juros contratuais e moratórios, além das 
penalidades administrativas cabíveis, na forma definida em regulamento." 

Art. 32 - Os artigos da Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, abaixo 
relacionados, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 

"Art. 4°- ..................................... . 
Parágrafo único- É vedado ao Fundo destinar recursos para despesas com 

pessoal, remuneração por serviços pessoais e realização de_ despesas de 
manutenção e custeio, dos agentes previstos nesta lei. -

Art. s•- ........................................ . 
XI - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com 

relação às penalidades previstas no inciso anterior, observados os critérios 
próprios estabelecidos na regulamentação do Fundo; 

XII - A definição do limite de financiamento ao amparo do Programa de 
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais levará em consideração a receita 
bruta anual da empresa beneficiária e será proporcional ao somatório das 
respectivas doações efetuadas, por períodos consecutivos, na forma definida 
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em regulamento. 

Art. 33 - O artigo 3• da Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica 
acrescido do § 2", com a seguinte redação, passando o parágrafo único a 
constituir o§ 1•: 

"Art. 3°- ............................................... . 
§ 2"- Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste artigo 

deverão ser transferidos ao Fundo, pela Superintendência Central do 
Tesouro Estadual, até o 100 (décimo) dia útil do mês subseqüente ao dos 
depósitos efetuados pelas empresas, e destinados, exclusivamente, às 
operações do Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais." 

Art. 34 - O artigo 5° da Lei n• 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica 
acrescido do § 2", com a seguinte redação, passando o parágrafo único a 
constituir o § 1•: 

"Art. 5•- .................................... . 
§ 2• - A aprovação de financiamento ao amparo de recursos do Programa 

de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte dependerá também de comprovação, na forma definida em 
regulamento, dos depósitos efetuados pela empresa, a título de doação." 

Art. 35- A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidades representativas de classe de contribuintes, visando 
á simplificação de procedimentos relacionados com o cadastramento fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Art. 36 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado 
dispensarão tratamento especial às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, nas compras de material de consumo 
e de equipamentos permanentes. 

Art. 37 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n• 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, e das demais normas relativas ao-ICMS. 

Art. 38 - Até o prazo fixado pelo Poder Executivo para o exercício da 
opção de que trata o artigo 13, ficam mantidas as microempresas e as 
empresas de pequeno porte que se tenham enquadrado na forma da Lei n• 
10.992, de 29 de dezembro de 1992, facultada a antecipação da opção 
mediante declaração da receita estimada para o exercício de 1998, desde 
que esta não seja inferior à receita auferida nos últimos doze meses, a 
contar da data da opção. 

Art. 39- Para as empresas que, até 31 de janeiro de 1998, manifestarem a 
sua opção pelo regime previsto nesta lei, fica autorizado o abatimento dos 
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valores despendidos, no período compreendido entre 1• de outubro de 1997 
e 31 de janeiro de 1998, a título de treinamento gerencial e profissional e de 
aquisição de máquinas, equipamentos, instalações ou investimento em 
novas tecnologias, na forma prevista nos artigos 24 e 25. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à hipótese de 
aquisição de máquinas, equipamentos e instalações cujo imposto tenha sido 
integralmente apropriado pelo sistema normal de apuração do ICMS. 

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 41- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir 
efeitos a contar de 1• de janeiro de 1998. 

Art. 42- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei 
n"10.992, de 29 de dezembro de 1992, ressalvadas as disposições relativas 
ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado ao microprodutor rural 
e ao produtor rural de pequeno porte, que permanecem em vigor. 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 12) 

Faixa Receita o/o 
Bruta Anual 

(R$) 
1 de 2,0 

60.000,01 a 
180.000,00 

2 de 2,4 
180.000,01 

a 
300.000,00 

3 de 2,8 
300.000,01 

a 
420.000,00 

4 de 3,2 
420.000,Q1 

a 
540.000,00 

5 de 3,6 
540.000,01 

a 
660.000,00 

6 de 4,0 
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660.000,01 

a 
720.000,00 

7 de 4,5 
720.000,01 

a 
800.000,00 

ANEXO 11 
(a que se refere o art. 23) 

Número de Desconto (%) 
empregados 

1 4% 
2 8% 
3 12% 
4 16% 
5 20% 

de 6 a 9 23% 
de10a15 26% 
de 16 a 20 28% 

acima de 20 30%" 
- Publicado, va1 o proJeto as Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, ele o art. 220, do Regimento 
Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, cópia de ofício e relatórios do 
Ministério dos Transportes com informações referentes à BR-135, que liga os 
Municípios de ltacarambi, Manga e Montalvânia. 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil, encaminhando, em 
atenção a requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, ofício do 
Secretário de Transportes e Obras Públicas contendo informações sobre o 
resultado do trabalho da comissão de estudos criada pelo Decreto n• 38.433, 
de 1996. 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que foi 
notificado pela RURALMINAS de que foram tomadas todas as providências 
administrativas julgadas necessárias por CPI desta Casa e encaminhadas a 
esta Assembléia as informações solicitadas. 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública, 
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informando que não poderá comparecer à reumao que será realizada no 
auditório da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, em 9/10/97. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, Presidente do BDMG, 
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à Fundação de 
Ensino Superior de São João del-Rei- FUNREI. 

Do Sr. Cristiano Francisco Alkmim França, Chefe de Gabinete da 
Presidência do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, cópia das informações 
fornecidas pela diretoria da 2• DFFO sobre a inspeção realizada na 
RURALMINAS para apurar irregularidades no pagamento de pessoal e na 
alienação de bens, bem como o desvio de documentação. (- Anexe-se ao 
Requerimento n• 2.037/97.) 

Do Sr. Renê de Oliveira e Souza Júnior, Chefe de Gabinete da Secretaria 
da Fazenda em exercício, encaminhando, em atenção a requerimento do 
Deputado lrani Barbosa, informações referentes às casas de bingo instaladas 
regularmente no Estado. (-Anexe-se ao Requerimento n• 2.081/97.) 

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de 
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços (2), em atenção a pedidos 
de diligência da Comissão de Justiça, informando, sobre a doação de imóvel 
de que trata o Projeto de Lei n• 1.269/97, que foi solicitado pronunciamento 
da Secretaria da Educação; e encaminhando cópia de ofício do Tribunal de 
Justiça referente ao Projeto de Lei n• 559/95, que trata de denominação de 
fórum. (-À Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Joaquim A. Gonçalves, Coordenador da Revisão do Ensino Mêdío 
da Secretaria da Educação, encaminhando suas considerações sobre a 
criação do Grupo de Trabalh:' de Sociologia e Filosofia. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei n• 1.321/97.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 

Estado, comunicando, em atenção ao Requerimento n• _2.234/97, do 
Deputado Leonídio Bouças, que o assunto foi encaminhadó ao IMA e à 
EMATER-MG para exame. (-Anexe-se ao Requerimento n• 2.234/97 .) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 
Estado, comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.113/97, do 
Deputado Carlos Pimenta, que o assunto foi encaminhado à COPASA-MG 
para exame.(- Anexe-se ao Requerimento n• 2.113/97.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 
Estado, comunicando, em atenção ao Requerimento n• 2.254/97, do 
Deputado Miguel Martíni, que o assunto foi encaminhado à Procuradoria-
Geral do Estado. 

~----------------------------------------~ 
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Apresenta~o 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° 1.453/97 

Autoriza o Poder Executivo a realizar procedimentos para interrupção 
precoce de gestação nas hipóteses que menciona e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde - SUS -, autorizado a fornecer, em cumprimento do disposto no art. 
190, X, da Constituição do Estado, procedimentos de interrupção precoce de 
gravidez à mulher: 

I - vítima de estupro; 
11 - portadora de feto com anomalia incompatível com a vida; 
111 - cuja gravidez represente risco de vida. 
§ 1°- Para pleitear os procedimentos mencionados no "caput" deste artigo, 

a gestante deverá apresentar registro de ocorrência, na hipótese prevista no 
inciso I, e, nas hipóteses dos incisos 11 e 111, laudo médico que deverá ser 
avaliado, juntamente com a paciente, por uma junta médica do SUS, 
garantida a prioridade no atendimento. 

§ 2° - A junta médica a que se refere o parágrafo anterior será formada por 
profissionais da Secretaria de Estado da Saúde, que ficará responsável pelas 
ações decorrentes da autorização concedida. 

Art. 2" - Compete à junta médica optar pelos seguintes procedimentos: 
I - pílula contraceptiva de emergência, em caso de estupro; 
11 - outros medicamentos; 
111 - curetagem uterina; 
IV- parto induzido (normal ou cesariana). 
Art. 3 o- A delegacia que receber a denúncia de estupro deverá informar a 

vítima acerca do disposto nesta lei. 
§ 1°- Caso a vítima deseje, a delegacia a encaminhará a um dos hospitais 

conveniados do SUS, onde será fornecida pílula contraceptiva de 
emergência, conhecida como pílula do dia seguinte, desde que a ocorrência 
tenha sido feita nas 72 (setenta e duas) horas subseqüentes ao estupro. 

§ 2° - Se, ainda assim, ocorrer a gravidez, a vitima poderá solicitar à 
Secretaria de Estado da Saúde os serviços disponíveis, conforme o disposto 
no regulamento desta lei. 

§ 3° - Compete à Secretaria de Estado da Saúde: 
I - fornecer aos hospitais conveniados do SUS o medicamento referido no 

§ 1 o deste artigo; 
11 - exercer a fiscalização da distribuição da referida pílula; 
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111 - munir os responsáveis das infonnações necessárias ao uso do método 

contraceptivo de emergência, de acordo com as recomendações do 
Ministério da Saúde. 

Art. 4• - O Estado poderá finnar convênio com as Prefeituras Municipais 
interessadas na distribuição da pílula de que trata o inciso I do art. 2". 

Art. s•- A inobservância do disposto no art. 128 do Código Penal sujeita o 
infrator às penalidades nele previstas. 

Art. 6° - A recusa ao cumprimento do estabelecido nesta lei implica sanção 
administrativa prevista no regulamento desta lei. 

Art. 7• - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 8•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 1997. 
Kemil Kumaira 
Justificação: A Constituição da República de 1988, em seu art. 197, atribui 

a regulamentação das ações e dos serviços de saúde ao poder público, bem 
como sua execução, diretamente ou por meio de terceiros. Cabe-nos 
viabilizar o disposto no art. 190, X, da Constituição Estadual, que atribui ao 
Estado a competência de garantir o atendimento prioritário nos casos legais 
de interrupção de gravidez. 

Desde 1940, data da publicação do Código Penal, uma minoria privilegiada 
vem fazendo uso do disposto em seu art. 128 - que toma legal a realização 
do aborto nos casos de risco de vida e de estupro -, arcando com os custos 
da cirurgia. 

O objetivo deste projeto de lei é estender a todas as mulheres, 
principalmente às das camadas mais pobres da população do nosso Estado, 
a opção de fazerem uso desse justo dispositivo, acrescentando a hipótese de 
a gestante ser portadora de feto com anomalia incompatível com a vida, 
impensável na época da elaboração do referido código, na qual ainda não 
dispúnhamos de método de diagnóstico capaz de pennitir a visualização de 
órgãos internos do feto. É importante salientar que as mulheres que se 
encontram nessa situação vêm obtendo sentença favorável na justiça, isto é, 
vêm obtendo ordem judicial para se realizar a interrupção da gravidez . 

A Coordenação Matemo-Infantil do Ministério da Saúde promoveu a I 
Oficina Brasileira sobre Anticoncepção de Emergência, de 13/3/96 a 15/3/96, 
em Brasília. Essa Oficina concluiu, entre outras coisas, que os serviços de 
saúde da rede pública deveriam orientar e oferecer às mulheres o método 
contraceptivo de emergência e que os órgãos de atendimento às vitimas de 
violência sexual deveriam fornecer infonnação e orientação sobre o método 
e encaminhar a vítima aos serviços de saúde. Trata-se de recomendação do 
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Ministério da Saúde. 

Esse método, que apresenta 75% de eficácia se utilizado até 72 horas 
após o coito, utiliza pílulas combinadas de 50mcg de etinil-estradiol e de 
0,25mg de levonorgestrel, cujos nomes comerciais são, respectivamente, 
Evanor e Neovlar e cuja dose recomendada é de 4 comprimidos, sendo 2 a 
cada 12 horas, começando-se no máximo 72 horas após o coito 
desprotegido; ou pílulas combinadas de 30mcg de etinil-estradiol e de 
0,15mg de Jevonorgestrel, cujos nomes comerciais são, respectivamente, 
Nordete e Microvlar e cuja dose recomendada é de 8 comprimidos, sendo 4 
a cada 12 horas, começando-se no máximo 72 horas após o coito 
desprotegido. 

Por entender que cabe ao Governo do Estado a divulgação desse método 
e a distribuição gratuita do medicamento utilizado às mulheres vítimas de 
violência sexual, bem como a realização de outros procedimentos de 
interrupção precoce de gravidez, no caso dessas vítimas, das mulheres 
portadoras de feto com anomalia incompatível com a vida e daquelas cuja 
gravidez implique risco de vida, espero contar com o apoio dos nobres 
colegas para aprovação deste projeto, já que não podemos permitir que as 
mulheres legalmente amparadas deixem de ser atendidas condignamente. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.454/97 
Altera o§ 1• do art. 19 da Lei n• 9.381, de 18 de dezembro de 1986, que 

institui o Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O§ 1• do art. 19 da Lei n• 9.381, de 18 de dezembro de 1986, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.19- ................. . 
§ 1•- ........................ . 
I - com menor tempo de serviço público estadual; 
11- com menor tempo de serviço na escola;". 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 
Geraldo Rezende 
Justificação: O funcionário do sistema educacional do nosso Estado, mais 

especificamente o professor. está sendo vítima de injustiças. 
Ao analisarmos o§ 1• do art. 19 da Lei n• 9.381, de 18/12/86, verificamos 

que, na hipótese de haver pessoal excedente, o ocupante de cargo do 
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magistério ou do Quadro Permanente será remanejado ·ex-officio" para outra 
escola, obedecendo-se sucessivamente aos critérios constantes na lei: 

·1 - com menor tempo de exercício na escola; 
11 -com menortempo de exercício público estadual; 
111- com idade menor.". 
Antes de o funcionário pertencer a uma escola, ele pertence ao Estado, 

compondo seus quadros funcionais, para depois ser lotado em uma unidade 
de ensino específica. Se continuarmos adotando o critério estabelecido pela 
Lei n• 9.381, o funcionário remanejado sempre terá o menor tempo de 
exercício na escola em que atuar, caso ela tenha pessoal excedente, pois, se 
ele está sendo constantemente remanejado por ser o mais novo na escola, 
ele jamais terá tempo suficiente para ter sua lotação assegurada numa 
escola, ficando sem condições de desenvolver seu potencial por estar 
freqüentemente mudando de ambiente profissional. 

Em razão do exposto, acreditamos que é justa a alteração do referido 
parágrafo, motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para 
a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.455/97 
Declara de utilidade pública a Loja Maçõnica Deus, Caridade e Justiça n• 

18, com sede no Município de Pirapora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçõnica Deus, 

Caridade e Justiça n• 18, com sede no Município de Pirapora. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçõnica Deus, Caridade e Justiça n• 18 foi fundada 

em 31/5/37, no Município de Pirapora. Tem como objetivos e princípios 
básicos trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade, a 
fim de conseguir a sua emancipação progressiva e pacífica; desenvolver em 
seus membros a prática da justiça, o amor ao próximo e conduta segundo os 
ditames da honra; estreitar, cada vez mais, os laços de fraternidade 
existentes entre os maçons; lutar pelo engrandecimento do Brasil e pelo fiel 
respeito às leis e às autoridades constituídas; e reconhecer a existência de 
um principio criador, maçonicamente denominado Grande Arquiteto do 
Universo. 

De acordo com a documentação anexa, a entidade preenche os requisitos 
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para ser declarada de utilidade pública, titulo que vai ajudá-la na busca de 
parcerias com órgãos do Estado, para atingir os objetivos firmados em seu 
estatuto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.456/97 
Declara de utilidade pública a FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino 

Superior de Pirapora, com sede no Município de Pirapora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a FAESP- Fundação de Ensino 

Superior de Pirapora, com sede no Município de Pirapora. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior de 

Pirapora foi fundada em 6/8/94. Seus objetivos são: promover e apoiar 
atividades de pesquisa, o ensino superior e o desenvolvimento cientifico e 
tecnológico em Pirapora e microrregião; realizar serviços técnico-cientificos 
para instituições interessadas e para a comunidade; exercer atividades 
cientificas e culturais; conceder bolsas de pesquisa e estudos em nivel de 
graduação, pós-graduação, extensão e outros; divulgar dados científicos por 
meio de publicação especializada; identificar junto à iniciativa privada 
demandas de pesquisa de maneira a estabelecer parcerias com a Fundação 
e os cursos superiores a ela vinculados. 

Conceder à entidade o título de utilidade pública é proporcionar-lhe 
maiores oportunidades de conseguir recursos junto a órgãos do Estado para 
a consecução das metas estabelecidas em seu estatuto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.457/97 
Institui o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual de Ação da Cidadania contra a 

Miséria e pela Vida, a ser comemorado, anualmente, no primeiro fim de 
semana subseqüente ao dia 9 de agosto. 

§ 1 o - As comemorações alusivas à data compreendem a realização de 
seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem à 
erradicação da miséria e da fome e ao estímulo da participação popular no 
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resgate dos princípios éticos de igualdade, liberdade, participação, 
diversidade e solidariedade. 

§ 2• - Para a realização dos eventos mencionados no parágrafo anterior, o 
Poder Executivo poderá celebrar acordos com os municípios e as entidades 
organizadas da sociedade civil interessados na participação. 

Art.2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Elbe Brandão 
Justificação: Ao propormos a instituição do Dia Estadual de Ação da 

Cidadania contra a Miséria e pela Vida, temos em mente oferecer à 
sociedade - governantes e governados - um importante instrumento que a 
estimule não só a refletir sobre esses temas, mediante a realização de 
debates, seminários e eventos similares com a participação de seus 
segmentos mais representativos, como também a apresentar propostas de 
ações efetivas para reforçar os valores de cidadania e reverter o quadro de 
desequilíbrio na distribuição de riqueza, do qual decorrem tantos conflitos 
sociais. 

Quando passamos a tratar de tais temas, logo nos vem à mente o ideal de 
cidadania e igualdade de oportunidades e de acesso aos bens essenciais à 
vida, pelo qual tanto lutou o mineiro de Bocaiúva e sociólogo Herbert de 
Souza, o nosso querido Betinho. Dai não ser por acaso que a escolha da 
data alusiva ao tema tenha recaído exatamente sobre a do falecimento 
dessa figura que se notabilizou na comunidade brasileira. Assim, estamos 
prestando-lhe justa homenagem em reconhecimento a seu destacado 
trabalho em prol dos menos favorecidos. 

De fato, Betinho tomou-se figura das mais expressivas no cenário nacional, 
especialmente por ter exercido o cargo de Coordenador da Ação da 
Cidadania no Combate à Fome e à Miséria e por ter sido o protagonista de 
movimentos por justiça social, ética na política, reforma agrária e tantos 
outros. 

Entendemos que mais proveitoso do que lamentar suã perda será 
esforçarmo-nos para que se mantenha acesa a chama do ideal de igualdade 
e respeito ao ser humano e colocarmos em prática as ações efetivas para 
alcançar esse fim. Só assim estaremos contribuindo decisivamente para 
amenizar o sofrimento de milhões de brasileiros que vivem à margem da 
sociedade . 

Por essas razões, estamos confiantes em que os colegas parlamentares 
hão de prestar decisivo apoio à aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.458/97 
Declara de utilidade pública a Federação das Associações Comunitárias de 

São Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio 
Preto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação das Associações 

Comunitárias de São Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São 
Gonçalo do Rio Preto. 

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. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Federação das Associações Comunitárias de São Gonçalo 

do Rio Preto presta assistência social gratuita com a finalidade essencial de 
promover o desenvolvimento coletivo. Para isso, congrega os habitantes do 
município filiados a associações comunitárias locais. 

Em seus objetivos se inclui, também, o crescimento econômico do 
Município de São Gonçalo do Rio Preto. Dessa forma, com recursos próprios 
ou advindos de convênios, contribui com a realização de obras. 

Além do mais, proporciona atividades cuKurais, desportivas e assistenciais 
à população carente, colaborando com a melhoria de sua qualidade de vida. 

Consideramos, por fim, que a entidade cumpriu as exigências contidas na 
Lei n° 12.240, de 5/7/96, conforme atestam os documentos apresentados, 
sendo, pois, merecedora do título declaratório 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. 

PROJETO DE LEI N° 1.459/97 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lturama a 

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

lturama a propriedade de uma área de terreno urbano, situada naquela 
cidade, constituída por terreno de 6.530,45m2 (seis mil quinhentos e trinta 
vírgula quarenta e cinco metros quadrados), na Rua Cidade do Prata, com as 
seguintes áreas, limites e confrontações: 61 ,90m (sessenta e um metros e 
noventa centímetros) confrontando com a Rua Cidade do Prata, igual 
medida pelo outro lado, confrontando com a Rua Monte Alegre; 1 05,50m 
(cento e cinco metros e cinqüenta centímetros) de um lado, confrontando 
com a quadra 62, igual medida pelo outro lado, confrontando com a quadra 
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63, registrada sob o n• 7.278, às fls. 1 e 3 do livro 31, em 14 de março de 
1985, no Cartório do 2" Ofício da Comarca de lturama. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
instalação do Hosp~al Regional de lturama. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 8 de outubro de 1997. 
Paulo Piau 
Justificação: Este projeto de lei tem por escopo autorizar o Poder 

Executivo a fazer reverter ao Município de lturama a propriedade de imóvel 
que foi, anteriormente, doado ao Estado de Minas Gerais pela Prefeitura 
Municipal de lturama, conforme a Lei n• 2.219, de 12/11/84. 

A Prefeitura Municipal de lturama assinou convênio com o Ministério da 
Saúde, em 23/6/97, com o fim específico de angariar recursos para a 
construção do Hospital Regional de lturama. Entretanto, por não possuir a 
escritura do imóvel, está sem condições de receber este benefício. 

Este projeto irá contribuir de forma decisiva para a solução do problema 
mencionado e será fundamental para a melhoria da qualidade de vida, não 
só da comunidade de lturama como de toda a região, que é formada em 
grande parte por pessoas de baixo poder aquisitivo. 

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto, que perm~irá ao Poder Executivo proceder à 
reversão do imóvel na forma proposta. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.460/97 
Altera o Anexo I da Lei n•12.040, de 28 de dezembro de 1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Os critérios de distribuição VAF (art. 1•, I) e Meio Ambiente (art. 1•, 

VIII) do Anexo I da Lei n• 12.040, de 28 de dezembro de 19_~5, passam a 
vioorar com a seguinte reda ;ão: 

"Critério de 1998 1999 2000 
distribuição 

VAF (art. 1°, I) 3,48 3,55 3,61 
608 072 536 

... 
Meio Ambiente 2,00 2,00 2,00 

(art. 1°, VIII) 000 000 000 
" .... 
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Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1997. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O ICMS Ecológico- critério Meio Ambiente, na Lei n• 12.040, 

de 28/12/95, visa a beneficiar os municípios que prom·ovam a preservação 
dos recursos naturais, com a proteção legal de áreas (subcritério Unidades 
de Conservação), e o tratamento ou a disposição final de lixo ou esgotos 
sanitários (subcritério Saneamento Ambiental). 

Para 1998, a lei destina parcela de 1% do ICMS para distribuição entre os 
municípios abrangidos pelo critério Meio Ambiente, sendo até 0,5% pelo 
subcritério Saneamento Ambiental e 0,5% pelo subcritério Unidades de 
Conservação. 

No primeiro ano de aplicação, a totalidade dos recursos foi destinada a 98 
municípios, todos habilitados pelo subcritério Unidades de Conservação, 
uma vez que nenhum município possuía sistemas de lixo ou esgotos 
licenciados junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM. 

Atualmente, o número de municípios habilitados é de 124. Foram 
acrescidos 25 municípios, de acordo com o subcritério Unidades de 
Conservação, 6 pela inclusão de unidades de conservação municipais e 19 
em razão de novas unidades de conservação estaduais. 

De acordo com o subcritério Saneamento Ambiental, foi habilitado 1 
município, pela implantação e pela operação de aterro sanitário e de usina 
de compostagem, atendendo a 250 mil habitantes. Outros 5 municípios já 
estarão se beneficiando, a partir do primeiro trimestre de 1998, por terem 
feito investimentos e obtido licença ambiental de operação para sistema de 
disposição final de lixo, com população atendida de 3 milhões de habitantes. 

A perspectiva é de maior crescimento do número de municípios a se 
habilitarem de acordo com o critério Meio Ambiente, em curto prazo. No 
tocante ao saneamento ambiental, o acesso de novos municípios deverá 
crescer ainda mais, seja pela implantação de novos sistemas, seja pela 
regularização da operação de sistemas existentes. -

O projeto de lei ora proposto altera para 2% o índice do critério Meio 
Ambiente, diante de demanda já existente e visando a incrementar o 
incentivo à aplicação dos subcritérios Unidades de Conservação e 
Saneamento Ambiental, a partir de 1998, contribuindo para a melhoria da 
qualidade ambiental e das condições de saúde da população do Estado, 
incentivando a participação dos municípios na proteção legal de 
ecossistemas, ampliando as áreas verdes protegidas no Estado e reduzindo 
o déficit de infra-estrutura de saneamento básico. 

Note-se que, no Estado do Paraná, por exemplo, é de 5% a parcela do 
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ICMS destinada aos municípios sob critério ambiental, sendo 2,5% em vista 
das unidades de conservação e 2,5%, da proteção de mananciais. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.351/97, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja formulado apelo 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas à elevação da 
Comarca de Leopoldina de entrància intermediária para entrância final. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.352/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à prestação de 
informações sobre os estudos realizados pelo Poder Executivo relacionados 
à extinção do CARDIOMINAS. (-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.353/97, da Comissão de Agropecuária e Política Rural, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas ao 
esclarecimento de irregularidades ocorridas em operações de compra e 
venda de milho por produtores rurais nas regiões do Triângulo e do Alto 
Paranaíba. (-À Comissão de Agropecuária.) 

N" 2.354/97, da Comissão de Agropecuária e Política Rural, solicitando 
seja formulado pedido de informações ao Secretário da Fazenda com vistas 
ao esclarecimento de irregularidades ocorridas em operações de compra e 
venda de milho por produtores rurais nas regiões do Triângulo e do Alto 
Paranaíba. (-À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 
Batista de Oliveira, João Leite e outros, Alberto Pinto Coelho e outros, 
Marcos Helênio e Gilmar Machado . 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Agropecuária, de Fiscalização Financeira e de Defesa Social e dos 
Deputados Hely Tarqüínio, Roberto Amaral, Marco Régis, Geraldo da Costa 
Pereira, Alencar da Silveira Júnior (2) e Baldonedo Napoleão. -

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras . 

Deputadas, público presente nas galerias, senhores da imprensa, ocupamos 
a tribuna nesta tarde para falar sobre a situação financeira do Estado e o 
orçamento para o próximo ano. Antes, porém, gostaríamos de registrar a 
presença de familiares de policiais militares de Minas Gerais. Posteriormente 
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estará aqui o Deputado João Batista de Oliveira, fazendo um 
pronunciamento mais especifico a respeito do assunto. Tenho certeza de que 
esta Casa estará votando favoravelmente a um projeto apresentado por esse 
Deputado, com o qual tivemos o privilégio de contribuir na Comissão de 
Constituição e Justiça, concedendo anistia administrativa aos policiais que 
participaram, este ano, em Minas Gerais, não de uma rebelião, mas de um 
movimento justo. Todos sabemos que rebelião significa insubordinação 
contra a instituição. E não foi isso o que os policiais fizeram. Eles apenas 
participaram de um movimento justo, reivindicativo, para a melhoria das 
suas condições de vida e, acima de tudo, para tentar garantir um padrão 
decente de vida para si e para seus familiares. Queremos registrar que 
esperamos que esta semana ou, no mais tardar, semana que vem possamos 
estar votando favoravelmente a esse projeto, para que estabeleçamos um 
critério de justiça no que diz respeito aos policiais civis e militares de Minas 
Gerais. 

Gostaríamos de entrar no tema do nosso pronunciamento, que é a situação 
econômica e financeira do Estado e o processo do orçamento. 
Coincidentemente, recebi da Fundação João Pinheiro o documento, que 
tenho em mãos, intitulado "Conjuntura Econômica de Minas Gerais", da 
Secretaria de Planejamento, portanto, do Vice-Governador, e também 
assinado pelo Governador Eduardo Azeredo. Portanto, imagino ser um 
documento que expresse a verdade do que está ocorrendo no Estado. 
Analisando o documento aqui apresentado pelo Governo do Estado como 
uma síntese da situação econômica, os dados, os gráficos do crescimento 
econômico de Minas Gerais, o processo, o impacto da inflação no 
crescimento e, acima de tudo, o crescimento do PIB em Minas Gerais, nosso 
crescimento real no ano foi da ordem de 8%. Não conseguimos compreender 
isso, razão pela qual gostaríamos de continuar travando um debate, até o 
final do ano, com os Lideres do Governo. Se os dados da nossa economia 
evidenciam que tivemos um crescimento real da ordem de 8%, o que 
significa um crescimento do PIB da ordem de 4%? Se tivermos uma 
correção inflacionária da ordem de 8%, o correto é que tenhamos um 
crescimento do nosso orçamento da mesma ordem, em tomo de 12%. Mas, 
se pegarmos o orçamento previsto para o próximo ano, perceberemos que 
isso não ocorre. O que vamos ver é que as nossas receitas tributárias vão ter 
uma queda da ordem de 2,4%, o que significa que a receita, a capacidade de 
arrecadação do nosso Estado, ao invés de ter um cresCimento, vai 
exatamente na linha contrária; teremos um decréscimo da ordem de 2,4% no 
que diz respeito a nossa capacidade de arrecadação. 

Então, por que- mesmo tendo um processo na economia, dito pelo próprio 
Governo, em seus documentos oficiais, que estamos tendo um crescimento 
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na economia - está caindo a nossa arrecadação, e o nosso orçamento será 
menor no próximo ano? Aí, então, vamos ver as contradições. Vai acontecer 
isso, porque o Governo do Estado fez uma proposta e está acompanhando a 
política do Governo Federal. E a política do Governo Federal faz com que 
Minas Gerais tenha uma redução nos seus recursos, em virtude da Lei 
Kandir, que é a lei na qual o Governo perdeu R$540.000.000,00, o que é 
equivalente a uma receita inteira de um mês do Estado e é correspondente a 
70% de uma folha inteira de pagamento do Estado, é 30% maior que uma 
folha inteira de salários de todos os servidores dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Vamos ver que a Lei Kandir nos retira 
R$540.000.000,00; o que faz, então, o Governo do Estado? Num primeiro 
momento, protesta; depois, o Governo Federal vem e oferece 
R$96.000.000,00. E o que faz o Governo de Minas? Vai lá, assina o 
protocolo, abre mão dos R$540.000.000,00 em troca dos R$96.000.000,00, 
perdendo recursos significativos para o povo de Minas Gerais, numa 
demonstração da incompetência com que o Governo do Estado vem agindo, 
e, acima de tudo, da lesão aos cofres públicos, à qual estamos assistindo. 

Em segundo lugar, a política do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF -, que 
nos retira 20% dos nossos repasses, faz com que a nossa receita diminua, e, 
no ano que vem, vamos ter uma redução. Ontem, à tarde, assisti a um 
telejomal, aqui, em Belo Horizonte, na TV Record, no qual acontecia um 
debate com o Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, e o nosso Líder, 
Deputado Marcos Helênio. O Deputado Péricles Ferreira disse o seguinte: 
"tudo bem, houve uma redução. Não podemos, agora, apresentar, no 
orçamento, nenhuma proposta de reajuste dos salários dos servidores". 
Concordo com ele: não podemos apresentar uma proposta de reajuste dos 
salários, mas podemos apresentar no orçamento - gostaria que ele estivesse 
aqui, para discutir - a perspectiva, porque, para se fazer a lei ordinária que 
estabelece o reajuste, precisa constar na lei de previsão orçamentária; caso 
contrário, não podemos fazer lei ordinária dando reajuste. 

E o que diz o Deputado? Diz que não pode haver, na lei orçamentária, 
previsão de reajuste. Não pode haver previsão de reajuste,-mas tem que 
haver o cômputo de melhoria no pagamento dos funcionários, e o que vemos 
no orçamento é uma diminuição do pagamento dos servidores. A única coisa 
que vimos foi a previsão de crescimento para conseguir pagar os reajustes já 
dados aos militares. E, ao mesmo tempo, um crescimento de 2%, que é um 
crescimento vegetativo da folha. Mas, e para os demais servidores, muitos 
dos quais estão sem reajuste há dois anos, qual a perspectiva do orçamento 
do ano que vem? Zero. Não há nenhuma perspectiva, porque o Governo do 
Estado abriu mão de receita, abriu mão de mais de R$400.000.000,00 da Lei 
Kandir, para agradar ao Governo Federal, o que daria uma folha inteira de 
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pagamento do Estado, daria para dar um reajuste linear para todos os 
servidores de mais de 12%. Além disso, o Governo do Estado, porque não 
fez nenhuma gestão para tentar ter compensação na lei do Fundo de 
Estabilização Fiscal, faz o quê? Abre mão, para que o Governo Federal 
continue arrochando em Minas, em detrimento dos nossos servidores. E é 
exatamente essa crítica que queremos fazer, queremos discutir o orçamento, 
sim, mas que o Governo levante a cabeça e faça com que Minas Gerais 
comece, de fato, a usar seu peso, força e tradição na discussão com o 
Governo Federal. Não podemos continuar pagando por esse plano 
econômico, por essa política econômica equivocada, sem modificações. 
Assim, vamos arrebentar os Estados e os municípios. E quem vai pagar a 
conta? Quem já está pagando a conta são os servidores públicos; quem vai 
pagar a conta são os municípios que continuam sem investimentos. 

Vou chegar na área dos investimentos que o Governo do Estado prevê no 
orçamento para o ano que vem. 

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Quero agradecer esse aparte, 
Deputado Gilmar Machado. Acho que a análise de V. Exa. Está parcialmente 
correta, e, por isso, farei algumas ressalvas. 

Primeiro, concordo que esse autoritarismo com que está sendo conduzida 
a política econômica do Presidente Fernando Henrique Cardoso é 
extremamente prejudicial aos Estados e aos municípios, mas discordo num 
ponto: a Lei Kandir foi aprovada, e não só Minas Gerais, mas também São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e outros Estados não conseguiram fazer 
uma real avaliação da situação e, por isso, perderam. Inclusive, há um 
processo, se não me engano, entrando no STF, de argüição de 
inconstitucionalidade dessa Lei Kandir. Minas Gerais, por ser um dos 
Estados que mais exporta primários e semi-elaborados, ficou muito 
prejudicada. Então, essa política do Governo Federal realmente foi 
equivocada, nos impôs um peso que não foi bem avaliado no momento. 
Concordo que não foi feita uma boa avaliação, enfim, que foi mal conduzida 
essa negociação. 

Quanto à questão do FEF, ocorreu uma pressão do próprio Executivo 
Federal para que fosse aprovado, sob a alegação da manutenção da política 
econômica. Se o modelo prevê uma melhor distribuição dos recursos, hoje 
ele está concentrando cada vez mais. Portanto, acho que o Governo está 
equivocado, está na contramão da história, pois o FEF realmente é uma 
aberração, é um absurdo, e a Lei Kandir foi extremamente prejudicial. Mas 
não vejo culpa do Governo de Minas na aprovação do FEF. Quanto à Lei 
Kandir acho que houve um engano, e acredito que o Governador esteja 
exigindo - o que é seu dever, sim - uma compensação na negociação da 
dívida mobiliária, para que não sejamos tão prejudicados. 
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Então, o reparo que faço ao discurso de V. Exa. é esse: concordo que a 

política do Governo Federal é equivocada, mas acho que neste momento em 
que fazemos essa análise fica mais fácil perceber. De qualquer maneira, a 
Lei Kandir foi prejudicial a Minas, apesar de realmente ter uma perspectiva 
de desenvolvimento e crescimento e, em médio e longo prazos, trazer 
benefício. Só que o preço não era Minas quem tinha que pagar, mas o 
Governo Federal. Muito obrigado. 

O Deputado Gilmar Machado - Deputado Miguel Martini, V. Exa. disse 
bem: votamos aqui a Lei Kandir às pressas, para que pudéssemos entrar no 
sistema, sem examiná-la detidamente. E é exatamente isso que não 
queremos que continue ocorrendo. Precisamos discutir melhor a situação 
econômico-financeira do Estado. Por isso estamos aqui colocando essa 
questão do orçamento e da renegociação da dívida. 

o Deputado Péricles Ferreira está com um projeto, em nome do Governo, 
sobre a renegociação da dívida, sobre o alongamento de novos percentuais 
da dívida. Para isso gostaria de chamar a atenção. O orçamento prevê um 
crescimento enorme no pagamento de juros da dívida, um crescimento de 
mais de 10%, sem que entremos no principal. Em detrimento do quê? Em 
detrimento dos investimentos e do reajuste dos servidores. 

Só para vocês terem uma noção, o orçamento do Estado de Minas Gerais 
para o próximo ano prevê um investimento na área da saúde em tomo de 
R$500,00. Essa é a previsão de investimentos para Minas Gerais em 1998 
na área da saúde. Está no orçamento: R$500,00. Eu pergunto: o Governador 
está querendo o que com isso? Brincar com o povo e continuar fazendo com 
que os mineiros continuem convivendo com doenças endêmicas que 
pensávamos que não existiam mais, como o sarampo e outras que estão 
voltando em virtude da falta de investimento na área de saúde? 

Esse é o debate que precisamos estabelecer sobre o orçamento. Na área 
da educação, o Governo está dizendo que houve um crescimento de 32%. 
Só que ele se esqueceu de que quase 30% são para o pagamento de 
inativos. Não há investimento novo, real. Teremos apenas R$1.000.000,00 
para gastar com a educação. O resto é previsão para pagamento de inativos. 
Eles estão lançando essa despesa como se fosse um investimento. Só que 
isso é uma obrigação. Aqueles que se aposentaram têm o direito de receber. 

Então, são essas as questões que queremos discutir com o Governo. A 
questão do endividamento é outro aspecto importante. O dinheiro novo que 
vai surgir procede da privatização, feita, aliás, por processos mal elaborados . 
O Governo do Estado reconhece que vendeu mal o CREDIREAL, tanto que 
quer transferir para o Banco Central a responsabilidade pela privatização do 
BEMGE, porque já demonstrou que Minas não tem competência para vender 
Bancos. 
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Então, vemos que se trata de uma política equivocada e que fomos 

colocados de joelhos nesse processo de renegociação com o Governo 
Federal, que possui uma equipe econômica incompetente, sem condiçôes, 
que está diminuindo recursos em cima da parte mais penalizada. 

Meu tempo esgotou-se, mas volto em outro momento para discutir dados 
reais, objetivos. Gostaria de perguntar ao pessoal do Governo: Por que o 
Governo solta um documento dizendo que se trata de crescimento 
econômico e fica diminuindo os investimentos? Para onde está indo esse 
dinheiro? Esse dinheiro está indo para o ralo do endividamento, que leva 
mais uma vez à penalização dos nossos municípios e, acima de tudo, do 
nosso servidor público. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Geraldo 

Rezende, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos 
visitam nesta tarde, gostaria de abordar dois assuntos que reputo da maior 
importância, principalmente para a minha região, o Norte de Minas. Refiro-
me inicialmente aos problemas que estamos enfrentando na região quanto à 
indefinição no setor da saúde pública em nosso Pais, de maneira muito 
especial em relação ao Sistema Único de Saúde. Em 1995, esta Casa 
realizou uma audiência pública regional na cidade de Pirapora, para que 
pudéssemos determinar as origens dos recursos que seriam repassados. Em 
1996, houve uma mudança na designação desses recursos. Após uma 
discussão ampla da bancada do Norte de Minas com técnicos da SEPLAN, 
resolvemos destinar todos os recursos para a área da saúde, os quais seriam 
repassados a partir de 1997. 

O outro tema, também relacionado com a saúde pública - e depois vamos 
juntar as peças desse quebra-cabeças-, se refere ao REFORSUS, que é um 
programa do Governo Federal, com recursos do Banco Mundial e do 
Governo do Estado, para terminar as obras inacabadas e equipar os 
hospitais e as unidades de saúde. Foi feita uma movimentação muito 
grande. As Prefeituras enviaram para a Secretaria da Saúde suas 
reivindicaçôes. No entanto, um recurso que era, inicialmente, da ordem de 
R$185.000.000,00 foi reduzido para R$34.000.000,00, sendo que 
R$10.000.000,00 seriam, como foram, empregados na conclusão do Hospital 
de Venda Nova. Sobraram pouco mais de R$22.000.000,00, que foram 
distribuídos para mais de 400 municípios de todo o Estado de Minas Gerais, 
mais ou menos 15% para o Norte de Minas. Foi mais uma válvula de 
escape, uma oportunidade que tínhamos em mãos para socorrer a saúde 
pública. do Estado e, de uma maneira específica, do Norte de Minas. 

Acontece, Srs. Deputados, que grande parte desses recursos, senão a sua 
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totalidade, que ficaram de ser distribuídos ainda este ano não chegou às 
mãos dos Prefeitos. Estamos vivendo um clima de expectativa muito grande 
das lideranças e das comunidades. Mais do que um clima de expectativa, 
estamos vivendo uma situação verdadeiramente de emergência, 
principalmente em minha região. Estamos convocando e convidando o Sr. 
Secretário da Saúde e técnicos da Secretaria da Saúde para uma reunião, 
uma audiência pública da Comissão de Saúde desta Casa, presidida pelo 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, para que possamos discutir com os 
Prefeitos e ouvir do Sr. Secretário a situação em que se encontram, 
principalmente, esses dois programas: os recursos da audiência pública de 
Pirapora de 1995 e os recursos do REFORSUS para a região Norte de 
Minas. É chegado o momento de cobrarmos da Secretaria da Saúde, de 
ouvirmos o Secretário da Saúde, para que ele possa explicar aos 92 
Prefeitos o que é feito ou o que vai se fazer com esses recursos para a 
saúde pública. 

Montes Claros está em vias de paralisar o seu atendimento de urgência e 
emergência. Trata-se de uma cidade com 300 mil habitantes, que atende 91 
municípios do Norte de Minas e alguns outros do Sul da Bahia e que chegou 
a uma situação crítica. Ou se conseguem investimentos para o custeio do 
programa Urgência e Emergência ou se conseguem recursos para que os 
municípios vizinhos possam deixar de enviar seus doentes para Montes 
Claros e tenham mínimas condições de atendimento de urgência e 
emergência ou, até o final deste mês de outubro, todo o atendimento médico 
de urgência e emergência vai ser paralisado na cidade. 

É uma situação dramática. Tivemos uma reunião nesta semana com 
dirigentes da Santa Casa e do Hospital Aroldo Torinho, que são os dois 
únicos hospitais que atendem urgência e emergência pelo SUS, e foi dado 
um xeque-mate para que possamos interceder junto ao Governador do 
Estado e mobilizar a Bancada de Deputados Estaduais, mobilizar Brasília, ou 
o sistema de urgência e emergência do Norte de Minas vai ser paralisado. 
Somente quem tem acesso a esse sistema, quem precisa do SUS, quem não 
tem plano de saúde, quem não tem dinheiro para custear uma consulta 
médica ou um atendimento de urgência pode avaliar o quão importante ele é 
e, também, a importância desses dois hospitais para Montes Claros. 

Vejo à minha frente o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, médico e 
Presidente da nossa Comissão, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
membro da Comissão. Além deles, nesta Casa, há mais 12 médicos, com 
assento e mandato parlamentar. Conclamo-os para que possamos 
efetivamente trazer à tona essa discussão. As pessoas estão brincando de 
fazer saúde. A situação chegou ao fundo do poço. Não temos mais 
condições, o Pais não tem mais condições de ter nenhum investimento no 
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setor de saúde pública. Nós, Deputados, os Prefeitos, os Vereadores, as 
lideranças como um todo, somos constantemente cobrados para que 
possamos dar uma resposta à sociedade. Dr. Jorge Eduardo de Oliveira, a 
situação é desesperadora naquela região, que é pobre. O custeio do SUS 
sofreu uma diminuição de 25%. Já se vão seis meses, e Brasília não repassa 
aos municípios os recursos para o atendimento fora de domicílio. Nenhum 
hospital tem recurso para o custeio do sistema de saúde. Em Belo Horizonte, 
a situação é também desesperadora. Vemos, constantemente, através dos 
órgãos de imprensa, denúncias de não atendimento aos pacientes e 
denúncias de pessoas que morrem nas portas dos hospitais. Vemos, 
constantemente, nos nossos gabinetes aqui, em Belo Horizonte, pessoas 
vindas do interior em verdadeiras procissões de ambulância, na porta da 
Assembléia Legislativa. o Deputado Estadual muitas vezes tem de abrir mão 
do seu trabalho parlamentar, de fiscalizar o Poder Executivo, para fazer 
atendimento assistencial. Estamos vendo, cada vez mais, a saúde pública ir 
para o buraco, ir para a derrocada final, sem que possamos efetivamente 
fazer alguma coisa. Convidamos o Sr. Secretário - vou estar com ele ainda 
hoje, no BDMG, e vou fazer esse convite antecipando o convite oficial da 
Comissão- o requerimento foi apresentado na última reunião-, para que ele 
possa pelo menos explicar quando os Prefeitos terão acesso aos recursos do 
REFORSUS e aos das audiências públicas regionais realizadas por esta 
Casa em 1995. 

Outro assunto, Sr. Presidente, que gostaríamos de abordar, o qual tem 
merecido um tratamento todo especial, principalmente da Bancada de 
Deputados do Norte de Minas, refere-se à situação desesperadora da seca 
naquela região. Percorri, neste final de semana, mais ou menos 12 
municípios, e, em todos eles, além das reclamações referentes à saúde 
pública, entre outras, uma voz ouvimos, de uma forma definida, naquela 
região, que apontava para o problema da falta de água para uso humano. 
Temos visto que essa seca tem castigado aquela região, mas, até então, os 
efeitos de secas anteriores não comprometiam o abastecimento de água nos 
municípios do Norte de Minas. Hoje, o abastecimento de praticamente 50% 
dos municípios e 50% da zona rural do Norte de Minas é feito através de 
caminhões-pipa. O povo está bebendo água colocada na porta da sua casa 
por caminhões-pipa, dentro de tambores. Recebi, recentemente, de três 
Prefeitos do Norte de Minas, uma solicitação de recursos de subvenção 
social para comprar tambor e cano, para que a Prefeitura possa colocar água 
na porta da casa do cidadão, a fim de que ele possa bebê-la. A COPASA 
tem feito das tripas coração para o atendimento de urgência naquela região. 
A CODEVASF tem perfurado poços, o DENOCS também tem ajudado, mas 
falta um trabalho mais consistente, falta um carinho especial com aquela 
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gente, com a gente do Norte de Minas, com a gente do Jequitinhonha. 

Na semana passada, uma comissão desta Casa constatou, no vale do 
Jequitinhonha, algumas barragens que foram feitas e que receberam 
denúncias desta Casa. Mas, se não fossem essas barragens construídas pelo 
Governo do Estado, se não fossem as barragens construídas pela COPASA, 
o povo do Jequitinhonha e do Norte de Minas estaria morrendo de sede. O 
povo está fugindo do Norte. Está acontecendo o maior êxodo rural naquela 
região. As pessoas estão dispondo de seus bens, de suas terras, a preço vil. 
Estão sendo exploradas. Aproveitando-se da péssima situação daquela 
região, pessoas estão comprando as terras a preços menores do que o valor 
de mercado. Então, está acontecendo uma evasão de receitas e o êxodo da 
população. As pessoas estão fugindo do Norte de Minas devido a essa seca 
que tem assolado aquela região. O que eles pedem é o mais elementar 
possível: é água para beber. O que eles pedem são programas específicos 
para aquela região. Os nossos rios estão secando, o rio Verde Grande, que é 
um dos principais rios do Norte de Minas, está secando, está morrendo, 
morrendo pela poluição, morrendo pelas bombas que estão tirando a água 
para irrigar projetos de uma pequena minoria. Três por cento das pessoas 
que usam a água do rio Verde Grande consomem 80% da água. 

O DRH tem consciência disso, mas não toma nenhuma atitude. Sabe o 
que está acontecendo, mas nada faz. 

Enfim, o Norte de Minas está agonizando por falta de água e por falta de 
uma política voltada para a região. Tenho em mãos um trabalho de um 
historiador, de um cientista que nos alerta que, dentro de 20 anos· um pingo 
d'água dentro da história da humanidade -. se não forem tomadas medidas 
sérias e urgentes para evitar a poluição, a degradação e o desmatamento, o 
rio São Francisco vai ter uma diminuição de mais de 40% do seu volume de 
água. São inúmeros os rios e córregos que estão secando naquela região. Eu 
clamo, neste momento, não por uma política paternalista, mas por uma 
política direcionada para aquela região. Vamos estar com o Ministro Krause 
ainda nesta semana, em audiência conseguida pelo Deputado Federal 
Fernando Diniz, e vamos mostrar a ele dados incontestáveis, dados 
científicos do que está acontecendo no Norte de Minas. O Norte tem o seu 
deserto verde, que são 2.000.000ha de eucalipto plantados, onde não se vê 
mais nenhum passarinho. E a parte baixa do Norte de Minas está com seus 
rios secando e o povo passando sede. Não há água nem para beber. Vamos 
mostrar isso ao Ministro Krause e ao Secretário Executivo do DRH . 

São essas as questões que trago hoje, e faço esse apelo dramático, porque 
percorri mais de 2.000 km neste final de semana e vi o que estava 
acontecendo. Senti na pele o desespero das pessoas que moram no Norte 
de Minas e no Jequitinhonha. Tenho mais de 30 solicitações, todas elas 
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baseadas na melhoria da saúde pública e para que possamos arranjar uma 
forma de dar água para o povo daquela região beber. O que os moradores 
de Belo Horizonte estão sentindo com esse calor, multipliquem por 1 O ou 100 
para que os senhores possam ter idéia do sofrimento, da luta, da garra 
daquela gente que não tem o líquido mais elementar para matar a sua sede. 
É esse o apelo que faço, e peço a esta Casa que entre conosco nessa luta 
em .prol de mais de 1 milhão de nordestinos mineiros que nunca 
desacreditaram da região, que sofrem, mas têm esperanças de dias 
melhores. Muito obrigado. 

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

minhas senhoras e meus senhores, meu pai sempre dizia que quem não 
muda de idéia ou não muda de sapato é porque ou não tem cabeça ou não 
tem pé. Parabenizo o Deputado Carlos Pimenta pelo seu pronunciamento, 
demonstrando tratar-se de pessoa de reftexão sadia. Nós o ouvimos 
defender o meio ambiente, principalmente a região Norte de Minas, no que 
tange à conservação dos rios, das matas e das fontes. Vejam bem que foi 
isso que defendemos quando do encontro para a exposição do Projeto Jaíba 
11, e fomos combatidos por isso. Criticamos, naquela obra tão importante, o 
descaso ambiental ao ponto de nem sequer fossa séptica eles fazerem, 
porque se preocupam com uma economia de R$40,00 em cada casa de 
família assentada, e estão contaminando o lençol freático da bacia do São 
Francisco. Parabéns, Deputado Carlos Pimenta, pela sua reftexão. 

Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para fazer um relatório e um 
pronunciamento que deverei enviar à colônia de pescadores de Três Marias, 
Pirapora e Januária, em especial Três Marias. Clamo pela paciência dos 
nobres companheiros, pois é um momento em que me levanto para defender 
não a iniciativa de um Deputado, mas desta Casa, porque, se um membro é 
abençoado, todos nós assim devemos sentir-nos, porque também somos. 

Atendendo ao apelo deste Deputado, a colônia de pescadores de Três 
Marias reuniu-se ontem. Fiz isso, porque já recebi diversos avisos de que 
muitos pescadores estavam revoltados, e eu deveria tomar cuidado, pois 
alguns chegaram, mesmo, a pensar em me assassinar. Não levo isso em 
conta, porque parto da premissa de que, sem provas, é mentira. Portanto, 
tudo que fiz e faço é com provas. "Bem-aventurados os que têm olhos para 
ver". 

Reuniram-se por quê? Para ouvir a exposição deste Deputado sobre o 
projeto de lei que originou o Código da Pesca, que está assustando alguns 
pescadores; muitos líderes de colônias chegam a fazer greve, com gritos de 
"abaixo o projeto". E alguns projetos eram do Deputado Raul Lima Neto. Lá 
chegando, quando instalada a reunião, fui surpreendido, com tristeza, porque 
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o líder pescador convidado para lá estar - convidamos pelas rádios AM e FM 
e pela Rádio Comunitária, que defendemos, porque somos pela libertação da 
palavra - disse que eu estava ali, na verdade, como um Deputado 
embusteiro e que propunha alguma coisa que não existia, porque o projeto 
do Código da Pesca não era meu, já tinha sido sepultado, arquivado, uma 
vez que fora considerado inconstitucional. 

Estamos nos reunindo, como nos reunimos antes com todos os líderes, 
com mais de 300 pescadores em Januária e Pirapora, para conscientizá-los 
de que a natureza é um organismo vivo; para conscientizá-los da vocação 
que Deus lhes deu e da opção que Ele nos dá para aproveitá-la como um 
exército verde, para defender e fiscalizar as nossas matas, os rios, para 
repovoar as matas ciliares, ou para replantá-las e para repovoar os nossos 
rios. O Deputado Cartos Pimenta acabou de falar, e eu me sentei ali, com a 
admiração ofuscando os olhos, porque ele falava uma verdade que não é 
relativa, mas absoluta. Não há como se contestar que os rios do Norte de 
Minas estão secando. Por quê? Por causa do desmatamento. Os cerrados 
estão sendo retirados. A humanidade têm milênios de existência, Srs. 
Deputados. No Norte de Minas, nunca se devastou tanto quanto nas últimas 
décadas, especialmente em 80, para fins de carvoejamento. Lá embaixo, 
estão os grandes lagos, que não acharão mais terreno propicio, não 
retomarão, porque aquelas arvorezinhas tortas do cerrado, que as 
siderúrgicas preferem porque ardem, parece-me, 7 ou 15 vezes mais que o 
carvão do eucalipto, são as encarregadas por Deus para, naquela região, 
manter o equilíbrio e abastecer a bacia do São Francisco. Lá temos 
determinadas peles e pêlos diferentes. Mas onde estão os fiscais? Tenho 
todo o respeito por essas pessoas que trabalham, por esses valentes que 
integram o IBAMA; parabéns. Hoje estive com o Presidente do IBAMA. 
Conheço o Jarbas, comandante em Minas Gerais. Todos eles são heróis. O 
próprio IEF, a Polícia Florestal, também composta de heróis. Mas, pelo amor 
de Deus, é brincadeira, é molecagem, na verdade, é desrespeito à própria 
inteligência do Estado e do povo permitir que a coisa contin1,1e como está . 
Não há contingente humano. Para se ter uma idéia, o IBAMÃ e o IEF têm 
apenas dois barcos para fiscalizar os nossos cerrados. Agora mesmo 
sobrevoaram a vereda do Gibão, tão linda, que está sendo desmatada. A 
denúncia foi feita em audiência pública, na gestão ambiental em Januária 
pela AMDA, pelo próprio IEF que a sobrevoou; ali está, no vale do Peruaçu 
que está sendo tombado como patrimônio da humanidade pela sua beleza 
incomparável, o fogo; queimada para plantar. Onde estão os fiscais? E você 
vê, na sombra da noite, aqueles caminhões de carvão passando. Sr. 
Governador, V. Exa. é sensível. Naquela reunião mostrei a eles que esse 
projeto da pesca originou-se aqui. Quando tomamos posse nesta 
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Assembléia, no primeiro dia desci ali e ditei um projeto sobre a pesca, 
porque sei que a pesca constitui uma das maiores arrecadações turísticas e 
promove emprego para todo o mundo. Vejam os Estados que vivem da 
pesca esportiva. Mas como? Temos que combater a poluição primeiro, 
temos que combater o assoreamento, o desrespeito, o desmatamento. 
Temos que combater também a pesca predatória, mas sem eliminar uma 
categoria de herdeiros. que receberam de pai e mãe a vocação da pesca, 
porque estes serão os verdadeiros fiscais, treinados para repovoar os rios 
com alevinos, replantar as matas ciliares e fiscalizar, remanejados pelo 
Estado. S. Exa. pode fazer isso, pode lhes dar emprego. S. Exa. pode, 
porque o Código da Pesca é oriundo do nosso projeto, porque entramos 
depois de, ameaçados, impetrar um mandado de segurança. Fizemos um 
projeto bom, mas "água com açúcar", para que pudessem fazer o substitutivo 
e entrar, passando tranqüilamente e legalmente por um estatuto ou por um 
Regimento Interno que na época era burro, porque feria um direito 
comezinho, um dos princípios do direito de "onde pode o mais pode muito 
mais o menos". Ora, se um projeto rejeitado em Plenário pode retomar com 
75%, quanto mais um parecer de uma comissão. 

Pois nós entramos, e foi constitucional. Primeiro procurei o Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Deputado Ivo José, e lhe disse: Ivo, por favor, 
indique como relator do meu projeto o Deputado Ronaldo Vasconcellos. E fui 
ao gabinete dele e falei que o alvo não era proibir a pesca, mas promover o 
instituto da pesca, como está sendo promovida a Diretoria da Pesca, para 
criar uma oportunidade que vai salvar esses 3 mil pescadores - que fossem 6 
mil pescadores - sem onerar em um centavo o Estado, até porque a 
arrecadação repassada ao Estado oriunda da pesca e das taxas prova que 
se pode contratar muito mais ainda. 

Nós o procuramos, mas o Deputado Ronaldo Vasconcellos não apresentou 
o nosso substitutivo. Entrei, então, com o n• 2 e me levantei para defendê-lo. 
E não passaria nenhum outro projeto porque, graças a Deus, pela bondade 
dos innãos e por Sua misericórdia, passaram alguns projetos nossos, eu diria 
quase todos, com exceção de um, que volta agora, e para o qual já temos a 
palavra do Governador de que não vai vetá-lo, mas nós o passamos aqui, 
em 1 • e 2° turnos: o projeto das rodoviárias. 

O motivo pelo qual subi aqui é para dizer a todos, a S. Exa. e aos 
pescadores, que, com o aval desta Assembléia, discutimos o substitutivo e, 
então, tivemos um acordo. Nesse acordo, estabeleceu-se com o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, com o Governo e com todos aqui que 
desenvolveríamos um código da pesca, o que propiciaria a adequação do 
Substitutivo n• 2 ao Código da Pesca. Nasce a Diretoria da Pesca. Cremos 
que o que estará na direção será o homem que vai executar isso, porque 
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ontem, graças a Deus. esta Casa foi honrada pela misericórdia de Deus. e 
aqueles pescadores compreenderam que a intenção desta Casa foi ajudá-
los. e todos. por unanimidade, aceitaram e aplaudiram o Substitutivo n• 2 e 
se prontificaram a aprender a ser guerreiros do verde, porque senão não 
adianta criar leis ambientais neste Estado, porque. infelizmente, o IBAMA e o 
IEF não têm contingente para fiscalizar. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros Deputados. 

visitantes aqui presentes nas galerias. são dois os assuntos que me trazem a 
esta tribuna. entre os quais o Projeto n• 1.300, que trata da anistia aos 
policiais militares e civis. Mas, inicialmente, gostaria de tratar de outro 
assunto, a BHTrans. 

Recebi com muita preocupação a informação de que a Câmara Municipal 
de nossa já quase centenária Capital aprovou um projeto de lei que extingue 
a BHTrans - a empresa municipal que administra o transporte e o trânsito na 
Capital do Século. A preocupação se justifica, pois, como todos nesta Casa 
sabemos. a empresa é uma muito bem-sucedida experiência de 
administração pública. 

Recebi, também com receio, a notícia de que a contrapartida que o 
parlamento de Belo Horizonte oferece à cidade pela extinção da empresa é a 
criação de uma secretaria municipal de transportes. Essa proposta é 
temerária, pois é sabido que um órgão dessa natureza não teria a autonomia 
de uma empresa, muito menos a agilidade no planejamento e no processo 
de tomada de decisões. muito menos ainda na coordenação de iniciativas 
em sua área de atuação. 

O sucesso da BHTrans é palpável para a maioria dos cidadãos belo-
horizontinos. Sente-se a ação planejadora. coordenadora e executora da 
empresa em cada região da cidade. Problemas de transporte e tránsito que 
há muito cobravam solução foram, enfim, solucionados. Se alguns ainda 
estão pendentes, já é sabido que existe um equacionamento técnico 
aguardando uma decisão política ou o aporte financeiro de ql!e necessitam 
para serem resolvidos. 

São inegáveis as melhorias na Avenida Cristiano Machado e em outros 
grandes corredores de tráfego que ligam a Capital às cidades da região 
metropolitana; a revitalização da sinalização; os projetos de sincronização 
semafórica; a racionalização do estacionamento e dos processos de carga e 
descarga de mercadorias; os benefícios advindos da implantação dos 
sistemas de gerenciamento do transporte escolar e de táxi; a consciência 
que a empresa está criando nos cidadãos com as campanhas educativas que 
desenvolve. 

É inegável também a capacidade que a empresa conquistou de entender a 
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cidade, captar suas particularidades e as tendências de sua população, para 
ajudar a projetar um futuro mais promissor para o povo da cidade. Aí estã o 
BHBus, que mais que redesenhou o sistema de transporte e trânsito da 
cidade, é um planejamento mais abrangente - um verdadeiro instrumento de 
redefinição das tendências do desenvolvimento econômico e social da 
cidade. 

Intervindo cotidianamente na vida da cidade e ajudando a projetar seu 
futuro, a BHTrans vem fonmando um vigoroso quadro técnico-administrativo, 
sensível à cidade e a seus habitantes e cada vez mais apto a encontrar as 
soluções necessãrias. Existem técnicos da empresa em cada uma das nove 
administrações regionais, com a única finalidade de ouvir a população e 
fazer a ponte entre suas aspirações e as soluções que a cultura técnica da 
instituição pode produzir. 

Pensar em acabar com esse processo não é demonstração de bom-senso. 
Ainda que se possa discordar de uma ou outra atitude da empresa, hã que se 
entender que equívocos são próprios de quem tem a responsabilidade, de 
fato e de direito, de administrar transporte e trãfego na Capital mineira. Por 
causa de um presumível equívoco, não se pode pedir pura e simplesmente a 
extinção da empresa. Hã que se alertá-la, na certeza de que ela estará 
aberta à correção do que eventualmente não tiver sido bem equacionado. 

Temo que, por trás da iniciativa parlamentar no sentido de acabar com a 
BHTrans, esteja o processo de licitação em curso para exploração do 
transporte coletivo em Belo Horizonte, dentro do projeto BHBus. Essa 
licitação é uma iniciativa legítima e legal que vem dar maior transparência 
ao relacionamento do poder público com os operadores do sistema de 
transporte coletivo. 

Essa licitação tem tudo a ver com a própria eficiência do sistema, na 
medida em que pode contribuir para abaixar os custos e melhorar a 
qualidade do serviço prestado à população. Portanto, pode ser uma 
conseqüência inevitável e direta da licitação uma futura e desejável 
estabilização do preço das passagens de coletivos em Belo Horizonte. 

Recuso-me a acreditar que a iniciativa parlamentar que visa a extinguir a 
BHTrans - patrimônio da população de Belo Horizonte - possa contar com a 
simpatia manifesta de entidades como o Sindicato dos Condutores 
Autônomos de Veículos- SINCAVIR. A categoria profissional dos taxistas foi 
amplamente atendida pela empresa, que lhe reconheceu o direito a voz e 
voto na Comissão de Táxi, que realmente democratizou as decisões que 
dizem respeito ao serviço e à categoria que o desempenha. 

Enquanto fui Vereador em Belo Horizonte, a aspiração dominante na 
Câmara Municipal era municipalizar a gerência do transporte coletivo e criar 
uma empresa que competentemente o administrasse. Primeiro, conseguimos 
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incluir na Lei Orgânica do Município a gararrtia de constituição da empresa. 
Depois conseguimos votar a proposta do então Prefeito Eduardo Azeredo, 
criando a empresa. 

Festejamos quando a municipalização ocorreu. Fosse ainda Vereador em 
Belo Horizonte, jamais votaria a favor de nenhuma proposta que visasse a 
revogar uma conquista dos cidadãos da Capital. 

Manifesto a esperança de que o Prefeito Célio de Castro não sancione a lei 
que extingue a BHTrans. Até porque uma mudança tão profunda no processo 
de gerenciamerrto do transporte coletivo da cidade, num momerrto tão 
decisivo como o que estamos vivendo, espalharia contusão e provocaria 
atrasos no processo de redefinição do sistema, que é amplamente 
reivindicado e ansiosamente aguardado por todos. 

Sr. Presidente, colocado esse primeiro assunto, gostaria de voltar à 
questão do Projeto de Lei n• 1.300, que trata da anistia aos policiais 
militares, questão já tratada pelo Deputado Gilmar Machado, na presença 
dos familiares de policiais que nos visitam. Estamos conduzindo esse projeto 
com muita responsabilidade. Nós o apresentamos na Assembléia, ele está 
passando pelas comissões e já recebeu parecer favorável na Comissão de 
Constituição e Justiça. Na quinta-feira da semana passada, ele não pôde ser 
votado na Comissão de Defesa Social porque o relator, Deputado Paulo 
Schettino, não pôde comparecer para apresentar seu relatório. Foi nomeado 
outro relator, o Deputado Péricles Ferreira, que pediu tempo, e, na próxima 
quinta-feira, o projeto volta à Comissão de Defesa Social para receber 
parecer. Estamos querendo evitar aquilo que muita gente anda pregando, 
dizendo que a anistia gera impunidade, e a impunidade pode gerar novos 
movimentos daquela natureza. Eu diria, Sr. Presidente, que algum outro 
movimento daquela natureza só acontecerá em Minas Gerais se novamente 
os Comandantes desrespeitarem a tropa e negociarem salários para si 
próprios, ao invés de negociar para todos os trabalhadores da Policia Militar. 
Eu, como Deputado, com a responsabilidade que o cargo me confere, não 
considero que aquele movimento de junho tenha sido uma r11belião. Aquilo 
não foi uma rebelião, e sim, um movimento reivindicatório. b único canal 
'legal que os praças têm para reivindicar é seu Comandante. Quando seu 
Comandante vira-lhes as costas e se recusa a defender os interesses dos 
seus comandados, ele está acendendo um estopim de efeito imprevisível. 
Estamos conduzindo esse processo até para que a paz volte, porque o que 
os policiais estão querendo é trabalhar em paz. Já existem mais de 30 
policiais no Conselho de Disciplina com proposta de exclusão pelo comando . 
Fui, inclusive, arrolado como testemunha de defesa em um dos casos. O 
Conselho de Disciplina já está propondo a exclusão. Entendemos que o 
comando da Policia Militar está promovendo uma vingança contra os 
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policiais porque está induzindo o Governador a cometer um segundo erro. O 
Governador teve serenidade para negociar o acordo num momento em que 
todos se encontravam de cabeça quente. E, agora, vem o comando 
novamente insistir, dizendo ao Governador que esse projeto não pode ser 
aprovado porque vai gerar impunidade. Ora, quem está impune até hoje são 
os comandantes. Eles é que traíram todos. Ou esse movimento é legítimo ou 
os comandantes cometeram prevaricação porque, na Constituição, está 
escrito que o aumento salarial tem que ser para todos, não pode ser apenas 
para alguns. Ou o comando reconhece como legítimo o movimento 
reivindicatório dos policiais ou ele está assumindo que se usou o próprio 
cargo para se negociarem proveitos pessoais. o meu projeto legítima o 
movimento como de natureza reivindicatória, como resposta por não terem 
obtido resultado favorável por intermédio daquele que tinha obrigação de 
representá-los na negociação, o próprio Comandante. Não queremos 
nenhum confronto com o comando da Policia Militar, mas é necessário que a 
PMMG possa também dar ao Brasil exemplo de diálogo e tolerãncia, porque 
até hoje a PM teve um bom nome devido ao sacrifício daqueles que a 
carregam nas costas, os praças, que se submetem a um regulamento 
disciplinar arcaico e atentatório à dignidade da pessoa humana e constituem 
a maioria dentro da corporação. o policial militar é desrespeitado nos seus 
direitos humanos pelo próprio regulamento da Polícia Militar com punições 
excessivas. Acho que o comando, que já deu muito exemplo para o Brasil de 
como comandar com mão de ferro, com dureza, poderia dar um exemplo ao 
Brasil, agora, de como comandar com democracia, como comandar com 
diálogo, e, por que não dizer, homenageando o nosso Che Guevara, com 
ternura. Obrigado, Sr. Presidente. 

2" PARTE (ORDEM DO DIA) 

1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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 requerimento. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência recomenda à Comissão de Administração Pública imediata 

realização de estudos visando à análise e posterior divulgação do conteúdo 
das Leis Federais n•s 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro, e 9.504, de 30/9/97, que estabelece nonnas para as eleições, 
tendo em vista a importância e as implicações dessas nonnas para o 
conjunto da sociedade; e infonna ao Plenário que se iniciou ontem, dia 
13/10/97, e se encerra hoje, dia 14/10/97, o prazo para a apresentação de 
emendas, em 2• tu mo, à Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97, do 
Governador do Estado. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em virtude da retirada das assinaturas dos Deputados Ronaldo 

Vasconcellos e Baldonedo Napoleão, a Presidência deixa de receber 
requerimento do Deputado Raul Lima Neto e outros, solicitando a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, 
apurar o desastre ecológico ocorrido no rio das Velhas, por não terem sido 
preenchidos os pressupostos regimentais para a tramitação da matéria. 

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 1997. 
Geraldo Rezende, 3°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Defesa Social - aprovação, 
na 27° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.332/97, do Deputado 
Djalma Diniz, e 2.335/97, do Deputado Paulo Schettino; de Agropecuária -
aprovação, na 68° Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.317/97, do 
Deputado Roberto Amaral; e de Fiscalização Financeira - aprovação, na 69" 
Reunião Ordinária, do Requerimento n• 2.312/97, do Deputado Hely 
Tarqüínio (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Baldonedo Napoleão -
falecimento do Sr. José Leão da Silva, em Prados; Roberto Amaral -
falecimento do Sr. Carlos Burle, em Pirapora; Marco Régis - falecimento da 
Sra. Otávia Alves :a Costa, em Muzambinho; Geraldo da Costa Pereira -
falecimento do Sr. Orlindo Sotero, em Divinópolis; Alencar da Silveira Júnior 
(2) - falecimento das Sras. Tereza de Araújo Costa, em Serro, e Jane Santos 
Soares, em Rio Acima; e Hely Tarqüinio - falecimento de Maria de Fátima 
Castro Alves, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

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

que solicita seja constituída uma comissão de Deputados, a ser liderada pelo 
Presidente da Mesa desta Assembléia Legislativa, com a finalidade de, em 
audiência, manifestar ao Presidente da República o interesse dos diversos 
setores da sociedade mineira em ver a histórica cidade de Diamantina 
reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade e obter 

~----------------------------------------~ 
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seu apoio à grande campanha nacional organizada com esse objetivo. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XIV do art. 
244, ele o art. 116, do Regimento Interno, e designa para comporem a 
referida comissão os Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro, 
Wander1ey Ávila, João Batista de Oliveira e José Maria Barros. 

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que 
solicitam seja convocada uma reunião especial destinada a homenagear a 
empresa Localiza Rent-a-Car pela passagem dos 24 anos de sua fundação. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do 
art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Requerimento do Deputado João Leite e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial destinada a homenagear o Centro da 
Comunidade Luso-Brasileira pela passagem dos seus 85 anos de fundação. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do 
art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 514/95, 

do Deputado Car1os Pimenta, que dispõe sobre a política estadual de amparo 
ao idoso e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. Aprovado. Á sanção. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de 
Lei n• 1.130/97, do Deputado Olinto Godinho, que estabelece critérios para 
aplicação dos recursos arrecadados pelo Estado referentes à propriedade de 
veículos automotores e multas de trânsito. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa). Aprovado. Arquive-
se o projeto. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que 

solicita seja encaminhado ao Congresso Nacional manifestação desta Casa 
repudiando o veto do Presidente da República ao inciso 11 do art. 147 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que dispunha sobre a obrigatoriedade do 
exame psicotécnico para o candidato à habilitação como motorista, bem 
como que esta Casa se posicione a favor da derrubada do veto pelo Plenário 
daquele par1amento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
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Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita seja o 

Projeto de Lei n• 1.385/97 distribuído à Comissão de Administração Pública. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam penmaneçam 
como se encontram. (- Pausa). Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n• 2.556/97, da Comissão de Saúde e Ação Social, pedindo 
infonmações ao Secretário de Saúde relacionadas aos consórcios 
intenmunicipais de saúde, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia Legislativa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam penmaneçam 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Como V. Exa. pode verificar, não há "quorum" 

para a continuação da reunião, razão por que solicito seu encerramento de 
plano. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9 horas e às 20 
horas, nos tenmos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (A ordem do 
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 14" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 

Às treze horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem no Auditório da Câmara Municipal de ltabira os 
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e José Henrique 
(substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, infonma que a reunião se destina a ouvir os representantes dos 
PROCONs estadual e municipal e da OAB-MG, os quais prestarão 
esclarecimentos a Prefeitos, Vereadores, Presidentes de entidades, Diretores 
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de escolas e demais participantes de ltabira e de outros municípios sobre o 
tema da municipalização da proteção do consumidor. A seguir. a Presidência 
registra a presença de diversas autoridades municipais e convida para 
comporem a mesa dos trabalhos os Srs. Geraldo de Faria Martins da Costa, 
Coordenador Executivo do PROCON estadual; Antônio Baracat, Chefe de 
Gabinete, representante do Sr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do 
PROCON de Bel9 Horizonte; Fabiano Lara, membro da Comissão de Defesa 
do Consumidor da OAB-MG; Jackson Alberto de Pinho Tavares, Prefeito 
Municipal de ltabira, e Roberto Ferreira Chaves, Presidente da Câmara 
Municipal de ltabira, e o Cap. Wilson da Paixão Gomes, representante do 
Ten.-Cel. Jurandir Marcos Teixeira, do 26° Batalhão da Polícia Militar de 
ltabira. Ato contínuo, o Presidente tece considerações iniciais sobre o 
objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra aos convidados para que 
façam as suas exposições. Faz uso da palavra o Sr. Antônio Baracat, 
representante do PROCON de Belo Horizonte, que destaca a necessidade 
de os consumidores se conscientizarem de seus direitos e deveres nas 
relações de consumo e revela a urgência da interiorização da organização do 
sistema estadual de proteção e defesa do consumidor. Após, o Sr. Fabiano 
Lara, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG, explica 
que municipalizar o PROCON é trazer a cidadania ao povo, cumprindo o 
objetivo constitucional inscrito no art. 3•, IV, de não se fazer discriminação 
entre os consumidores dos grandes centros e os das pequenas e das médias 
cidades. o último expositor, Sr. Geraldo de Faria Martins da Costa, 
Coordenador Executivo do PROCON estadual, discorre sobre a importância 
da implantação dos PROCONs nos municípios, afirmando que a proteção do 
consumidor é tarefa para o sistema municipal, a qual consiste na educação 
dos consumidores e dos fornecedores para que o mercado enfrente o desafio 
da globalização da economia. Seguem-se debates entre Deputados, 
expositores. Prefeito, Vereadores, convidados e demais participantes, 
conforme consta nas gravações desta reunião. Transcorridos os debates, os 
Srs. Jackson Alberto de Pinho Tavares. Roberto Ferreira Chaves, Prefeito 
Municipal e Presidente da Câmara Municipal de ltabira, respectivamente, 
tecem suas considerações finais sobre o tema da reunião e parabenizam a 
Comissão de Defesa do Consumidor pela iniciativa da realização da 
audiência pública no Município de ltabira. O Presidente da Comissão, 
Deputado Geraldo Nascimento, agradece os convidados pela participação e 
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
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Geraldo Nascimento, Presidente - José Mil~ão - Ambrósio Pinto - Antônio 

Andrade. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O ZO TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.166/97 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

o Projeto de Lei n•1.166/97, do Deputado João Le~e. que visa a revogar a 
Lei n• 4.734, de 3/5/68, e dar outras providências, recebeu, preliminarmente, 
parecer favorável da Comissão de Const~uição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Subst~utivo n• 
1, que apresentou. 

Esta Comissão, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do 
referido substitutivo. 

O Plenário, no dia 25/9/97, ao apreciar o projeto em 1" turno, aprovou-o 
em sua forma original e reje~ou o Substitutivo n• 1. Em ZO turno, a 
proposição retoma a esta Comissão para receber parecer, que passamos a 
fundamentar. 

Fundamentação 
Conforme ficou evidenciado pela decisão de Plenário no 1" turno, o 

objetivo que se pretende alcançar por meio da proposição é o de garantir, 
sobretudo, a segurança daqueles que utilizam a extensa malha rodoviária 
estadual. 

De acordo com a redação do art. ZO do projeto ora em exame, fica o DER-
MG autorizado a retirar das faixas de domínio das rodovias estaduais as 
vegetações que criem risco de acidentes fatais para condutores e 
passageiros de veículos. 

Parece-nos que o projeto pode ser aprimorado, estabelecendo-se que seja 
previamente ouvido o IEF sobre o corte das árvores de que trata o art. 2• da 
proposição, já que a esse lnst~uto cabe propor e executar a política florestal 
do Estado, para que haja a preservação e a conservação da flora e o 
desenvolvimento sustentado dos recursos naturais renováveis. · 

Resta salientar, ainda, o aspecto preventivo da vistoria prévia a ser 
realizada pelo IEF quanto a possíveis problemas ambientais que possam ser 
ocasionados pela retirada de vegetação em locais não apropriados. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.166/97 

no ZO turno acrescido da Emenda n• 1, que a seguir apresentamos. 
EMENDA N"1 

Dê-se ao art. z• a seguinte redação: 
"Art. 2" - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do 
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Estado de Minas Gerais- DER-MG -. ouvido o Instituto Estadual de Florestas 
- IEF -. a retirar das faixas de domínio das rodovias estaduais sob sua 
administração as vegetações que criem risco de acidente fatal para 
condutores e passageiros de veículos automotores.". 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

Ajalmar Silva - Antônio Andrade. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.303/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Fraternal Amigos do 
Menor- AFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma original, e agora cumpre a 
esta Comissão examiná-la no 2° turno, sobre ela deliberando 
conclusivamente, de acordo com disposição regimental. 

Fundamentação 
A AFAM é sociedade civil fundada em 1994, de caráter eminentemente 

filantrópico, cultural, educacional. apolítico e cristão. De conformidade com 
seu estatuto, tem por objetivo básico a prestação de auxílio a crianças e 
adolescentes órfãos e carentes a que faltam os cuidados de parentes, sem 
distinção de sexo, cor, crença religiosa ou nacionalidade. 

Para a consecução de tal objetivo, mantém os assistidos em regime de 
internato ou semi-internato, oferecendo-lhes gratuitamente alimentação, 
vestuário, medicamentos, educação moral e ensino profissionalizante. 

Destarte, reafirmamos o caráter meritório da concessão de título 
declaratório de utilidade pública á AFAM. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.303/97 no 

2• turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 514/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 514/95, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre 
a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências, foi 
aprovado no 2• turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•. do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 514/95 
Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1" - O Estado manterá política estadual de amparo ao idoso, com o 
objetivo de assegurar-lhe os direitos sociais e promover sua integração e 
participação efetivas na sociedade. 

Art. 2• - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com mais 
de 60 (sessenta) anos de idade. 

Art. 3" - A participação de entidade beneficente e de assistência social na 
execução de programa ou projeto destinados ao idoso se dará com a 
observância do disposto nesta lei. 

Capítulo 11 
Dos Princípios e das Diretrizes 

Art. 4° - São princípios da política estadual de amparo ao idoso: 
I - a defesa do direito à vida e à cidadania; 
li - a garantia da dignidade e do bem-estar; 
111 - a participação na comunidade; 
IV- a proteção contra discriminação de qualquer natureza. 
§ 1•- Constituem diretrizes da política estadual de amparo ao idoso: 
I - a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações; 
11 - a participação do idoso, por meio de suas organizações representativas, 

na formulação, na implementação e na avaliação da política, dos planos, dos 
programas e dos projetos a serem desenvolvidos; 

111 - a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 
prestação de serviço ao idoso; 

IV- a implementação de sistema de informações que permit<l a divulgação 
da política, dos serviços oferecidos, dos planos, dos programas e dos 
projetos em cada setor do Governo; 

V - o estabelecimento de mecanismos de divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VI - o apoio a estudos e pesquisas sobre questões relativas ao 
envelhecimento; 

VIl - a descentralização dos programas de assistência, com a priorização 
do atendimento ao idoso em seu próprio ambiente. 

§ 2• - O Poder Executivo desenvolverá, com a participação de instituições 
públicas e privadas dedicadas ao atendimento ao idoso, programa especial 
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destinado à criação, nos municípios, de centros de lazer e amparo à velhice, 
conforme previsto no art. 225, § 2", da Constituição do Estado. 

Capítulo 111 
Das Ações Governamentais 

Art. 5° - Na implementação da política estadual de amparo ao idoso, 
compete aos órgãos e entidades estaduais: 

I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das 

necessidades básicas do idoso, com a participação da família, da sociedade 
e de entidades governamentais e não governamentais; 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas para atendimento ao 
idoso, como centros de convívio, centros de saúde especializados, 
atendimento domiciliar e outras ; 

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; 
d) planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas e 

publicações sobre a situação social do idoso; 
e) promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao 

idoso; 
li - na área de saúde: 
a) garantir ao idoso assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento 

do Sistema Único de Saúde- sus -; 
b) promover e recuperar a saúde do idoso, bem como prevenir doenças, 

mediante programas e medidas profiláticas; 
c) elaborar normas para os serviços geriátricos da rede hospitalar do 

Estado; 
d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde do 

Estado e dos municípios para treinamento de equipes interprofissionais; 
e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, com 

vistas à prevenção de doenças e ao seu tratamento e reabilitação; 
f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
111 - na área de educação: 
a) possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos 

abertos ao idoso, com a finalidade de propiciar-lhe o acesso continuado ao 
saber; 

b) inserir nos currículos do ensino formal conteúdos voltados para o 
processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir 
conhecimentos sobre o assunto; 

c) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de 
comunicação, sobre o processo de envelhecimento; 

d) apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, 
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abertos para o idoso, como meio de universalizar o acesso às diferentes 
formas do saber; 

IV- na área de trabalho e recursos humanos: 
a) criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado 

de trabalho do setor público; 
b) facilitar o acesso do idoso aos beneficios sociais oferecidos pelo poder 

público estadual; 
c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a 

aposentadoria, no setor público, a serem oferecidos com a antecedência 
mínima de 2 (dois) anos do afastamento do servidor; 

V - na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar ao idoso, nos programas habitacionais, unidades em regime de 

comodato, na modalidade de casas-lares; 
b) incluir, nos programas de assistência, alternativas de adaptação e de 

melhoria das condições de habitabilidade da moradia do idoso, levando em 
consideração seu estado físico e visando a garantir-lhe independência de 
locomoção; 

c) estabelecer critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à 
habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
VI - na área de justiça: 
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das normas relativas ao idoso. determinando ações 

para se evitarem abusos e lesões a seus direitos; 
Vil - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso participação no processo de produção, elaboração e 

fruição dos bens culturais; 
b) propiciar ao idoso, mediante o oferecimento de ingresso a preço 

reduzido, o acesso a locais e eventos culturais, no âmbito da administração 
estadual; 

c) incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o desenvolvimento de 
atividades culturais; -

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e 
habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade 
e a identidade culturais; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua 
participação na comunidade. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 6° - Todos têm o dever de denunciar à autoridade competente 
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qualquer fonna de negligência ou desrespeito ao idoso. 

Art. 7"- Fica instituído o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso. 
Parágrafo único - Na data a que se refere o "caput" deste artigo, os órgãos 

públicos estaduais promoverão eventos com o objetivo de valorizar e 
ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado, nos tennos desta 
lei. 

Art. s• - Os recursos financeiros necessários à implantação das ações 
afetas às Secretarias de Estado serão consignados em seus orçamentos. 

Art. 9" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Aílton Vilela. 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 1 AO PROJETO DE LEI N" 1.197/97 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epigrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Comissão de Segurança no Trânsito 
de Uberaba- COMSETRAN-, com sede no Município de Uberaba. 

A matéria foi aprovada no 1" turno, com a Emenda n• 1. 
Quando da discussão da matéria no 2" turno, o autor da proposição 

apresentou a Emenda n• 1, que deverá ser apreciada por esta Comissão, 
nos tennos regimentais. 

Fundamentação 
A proposta da emenda incide sobre a mudança do nome da entidade, de 

acordo com a alteração estatutária, já registrada em cartório. 
A entidade passa a ter a denominação de Comitê de Segurança no 

Trânsito em Uberaba - COMSETRAN-URA-, ficando, assim, melhor 
caracterizadas algumas de suas finalidades, tais como proteger a integridade 
física das pessoas que circulam nas vias públicas, colaborar com as 
autoridades competentes nas questões relacionadas com a segurança no 
trânsito e prestar assistência aos associados nos problemas causados pelo 
trânsito, entre outras. 

Por fim, é bom lembrar que a mudança reflete o anseio do povo, e o 
legislador, como seu legitimo representante, deve corroborá-la. 

Conclusão 
Tendo em vista as considerações, opinamos pela aprovação da Emenda n• 

1, apresentada no 2" turno, ao Projeto de Lei n• 1.197/97. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
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nitos Ltda. 
Djalma Diniz- reiator. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 308" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n• 
1.461/97 - Requerimentos n•s 2.355 a 2.360/97 - Requerimentos dos 
Deputados João Leite, Arnaldo Penna (2), Paulo Piau (2), Maria Olívia e 
Ennano Batista - Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley 
Ávila e Gil Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ennano 
Batista, Bené Guedes, Miguel Marlini, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria e 
Anderson Adauto - 2" PARTE (ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de 
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação 
de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n• 1.134/97; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados João Leite, Maria Olívia, Paulo Piau (2), 
Arnaldo Penna (2) e Ennano Batista; aprovação - Requerimento n• 2.267/97; 
aprovação - Requerimento do Deputado Marcos Helênio; deferimento; 
discurso do Deputado Marcos Helênio - Requerimento do Deputado Arnaldo 
Penna; deferimento; discurso do Deputado Carlos Pimenta - 2" Fase: 
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelrno 
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ãngelo -
Elbe Brandão - Ennano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio- lbrahim Jacob - lrani Barbosa 
- lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira.- Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Marlini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles 
Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h12min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 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: 
PROJETO DE LEI N° 1.461/97 

Dispõe sobre emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica a Secretaria de Estado da Segurança Pública obrigada a 

expedir cédula de identidade para menores de 21 (vinte e um) anos de 
idade, independentemente da presença dos pais ou de ordem judicial. 

Parágrafo único - Para os fins previstos no art. 4° da Lei n• 9.434, de 4 de 
fevereiro de 1997, quando o requerente for menor de 21 (vinte e um) anos, 
constará na cédula de identidade emitida a frase "Menor - não doador de 
órgãos e tecidos". 

Art. ZO- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Arnaldo Penna 
Justificação: O menor de 21 anos de idade, por força do Código Civil 

brasileiro, não tem capacidade legal para exercer ou praticar certos atos, 
sendo a manifestação acerca da condição de doador um deles. Assim sendo, 
se, à luz do Código Civil (arts. s•, 6°, 82 e 84), o menor de 21 anos de idade 
não pode fazer opção, é lógico que sua situação jurídica é equivalente à dos 
não doadores. 

É fato público a enonne dificuldade que esses jovens vêm enfrentando no 
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dia-a-dia, nos postos de identificação, que passaram a exigir a presença dos 
pais, tutores ou curadores ou ordem judicial para que tal documento seja 
emitido. Tal exigência causa-lhes enormes transtornos, haja vista que muitos 
deles residem na Capital, fora do convívio familiar. Por outro lado, é muito 
oneroso um processo judicial com esse fim, dada a sua complexidade. 

Numa atitude de caráter extremamente humanitário, o MM. Juiz da Vara 
de Registros Públicos vinha emitindo de forma irregular tais autorizações. 
Entretanto, diante da evidência da incorreção de tais atos, resolveu 
suspendê-los, como medida de prudência. Ressalte-se que falta àquele 
magistrado competência jurisdicional para emitir tais ordens judiciais. A partir 
daí, complicou-se ainda mais a situação desses jovens, que ficaram sem 
alternativa. 

Aprovada a medida sugerida, nos termos da referida lei, poderá o 
interessado requerer a expedição de nova carteira de identidade e, aí sim, 
fazer a sua opção. 

Pelas razões aduzidas, só mesmo a edição de lei estadual nos termos 
propostos poderá corrigir tamanha injustiça. 

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

REQUERIMENTOS 
N• 2.355/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 

apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, com vistas ao 
asfaltamento da estrada que liga o Município de Verdelãndia ao Município de 
Varzelãndia. 

N• 2.356/97, do Deputado Di mas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à 
construção de uma ponte sobre o rio Japoré, entre os Municípios de 
Miravãnia e Manga. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.357/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçõnica Deus, Paz e 
Liberdade, localizada no Município de Janaúba, por seus 33 anos de 
fundação. (-À Comissão de Educação.) 

N• 2.358/97, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando a inserção nos anais 
da Casa do pronunciamento do Presidente do IPLEMG proferido na reunião 
da Comissão de Fiscalização Financeira realizada no dia 28/8/97. (-À Mesa 
da Assembléia.) 

N• 2.359/97, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador do Estado com vistas à indicação da Secretaria de Meio 
Ambiente como órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da Lei 
n• 12.503, de 30/5/97. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 
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N° 2.360/97, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja fonnulado apelo ao 

Secretário da Educação com vistas à apuração dos motivos da exoneração 
de Diretoras de escolas no Município de Conceição das Alagoas. (- À 
Comissão de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 
Leite, Arnaldo Penna (2), Paulo Piau (2), Maria Olívia e Ennano Batista. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley À vila e Gil Pereira. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ennano Batista. 
O Deputado Ennano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

venho a esta tribuna para falar sobre um tema ao qual a imprensa tem dado 
muita ênfase, aproveitando-se da oporlunidade para condenar a iniciativa. 
Acredito que seja mais por falta de conhecimento do assunto do que por má-
fé. Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição n• 31/97, de minha 
autoria, que tem por objetivo criar o Conselho de Contas Municipais. A 
proposição, Sr. Presidente, Srs. Deputados, teve como fulcro principal o 
contato com as bases. Foi nos municípios, com Prefeitos e ex-Prefeitos, que 
se sentem prejudicados, uma vez que o Tribunal de Contas não se acha 
devidamente aparelhado para cumprir a sua missão institucional, que é 
auxiliar o Poder Legislativo Estadual e os Poderes Municipais na elaboração 
de pareceres sobre as contas dos municípios e do Estado, que escutei os 
reclamos e me convenci da necessidade da proposta. Vejam os senhores 
que a Constituição Federal coloca no mesmo nível operacional Estados da 
dimensão do Amapá e de Roraima e Estados como Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro e outros. Estabelece taxativamente essa Carta que os 
tribunais são compostos de sete membros. Minas Gerais, Srs. Deputados, é 
um Estado composto de mais de 800 municípios. Tem as contas do Estado, 
de suas autarquias, suas empresas e fundações. 

Estabelece, também, a Constituição que o Tribunal tem que emitir parecer 
sobre as contas dos municípios no prazo máximo de 360 dias. Isso é 
humanamente impossível e tem provocado sérios prejuízos ao processo 
político, ao erário e também à participação política, porque a falta de parecer 
impede que as Càmaras se manifestem pela aprovação ou pela rejeição 
dessas contas, o que implica em cada caso uma situação diferente . 

Em razão disso, existem dezenas, quiçá centenas de políticos que já 
deviam estar afastados do processo eleitoral, por falta de uma decisão 
definitiva e impeditiva de sua presença na política mineira. Isso porque o 
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Tribunal não cumpre o prazo estabelecido pela Constituição. Não o faz, com 
certeza, não por falta de interesse, por omissão ou ociosidade, mas por 
absoluta falta de condições e meios. Neste Estado, com 853 municípios, 
muitas autarquias e fundações, como pode o Tribunal, composto de apenas 
sete julgadores, emitir pareceres a tempo e adequados? E, dessa forma 
sobrecarregado, o Tribunal de Contas do Estado tem assumido uma postura 
temerária, julgando contas por amostragem. Isso é uma proposta que às 
vezes beneficia o criminoso, favorecendo a aprovação de contas rejeitáveis. 
Isso não podemos admitir. Parecer dessa natureza as Câmaras têm 
dificuldade de acompanhar. E o pior é que, administrativamente, a falta da 
presença do Tribunal de Contas nas bases, nos municípios, tem gerado 
enorme prejuízo para o erário municipal. São inúmeros os procedimentos 
com superfaturamento porque o Tribunal não dispõe de meios para fazer 
cumprir os princípios da moralidade, da legalidade e da economicidade, que 
a Constituição determina. Cumpre a ele - Tribunal - fiscalizar, orientar e 
emitir parecer, mas a escassez de julgadores o impede de executar tais 
tarefas no tempo e com a qualidade ideal. É preciso que o Tribunal saia das 
salas com ar refrigerado e vá às bases fazer um trabalho preventivo, uma 
política de orientação aos Srs. Prefeitos, que, muitas vezes, homens 
humildes, não têm condições, sem a presença do órgão, na pessoa de um 
Conselheiro, de fazer seu trabalho satisfatoriamente. 

É por isso que existem as compras a preços elevados. A Lei no 8.666, que 
estabelece o sistema de licitação, não raro serve de instrumento para 
legitimar as compras caras. No entanto, a presença do Tribunal nas bases 
inibirá isso sem dúvida alguma e trará lucros enormes para o erário. 

Foi com esse propósito que apresentei a Proposta de Emenda à 
Constituição no 31/97, a fim de dotar o Tribunal de condições para exercitar a 
sua missão institucional. O Presidente da Assembléia, vendo a preocupação 
justa de nossos parlamentares com relação à questão da 
inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da proposta, determinou que 
se sobrestasse o seu andamento e se pedisse o parecer de um 
constitucionalista renomado. A escolha recaiu sobre um dos grandes juristas 
do Estado de Minas Gerais, a figura proeminente e sábia do Dr. Raul 
Machado Horta. o parecer já está na Casa, com a imprensa e em poder dos 
Srs. Deputados. O Dr. Raul Machado Horta admite a constitucionalidade da 
emenda. Entretanto, na sua conclusão, ele entende que deverá ser um órgão 
independente, porque, assim como o Tribunal de Contas da União é órgão 
auxiliar do Poder Legislativo Federal, o Tribunal de Contas do Estado é 
órgão auxiliar do Poder Legislativo Estadual; assim, o Tribunal de Contas, 
não o Conselho de Contas Municipais, seria o órgão auxiliar do Poder 
Legislativo Municipal. 
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Parece-me que o Deputado Gilmar Machado está querendo fazer um 

aparte. Por favor, Deputado, eu gostaria que o aparte fosse curtinho, porque 
meu tempo é escasso, mas não posso perder a oportunidade de ouvi-lo. 

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) -Eu agradeço imensamente a V. 
Exa., Deputado Ermano Batista. Gostaria de fazer duas observações ao 
pronunciamento de V. Exa. Queremos, realmente, fazer esse debate. Foi 
colocado que os municípios poderiam ter um tribunal de contas. No entanto, 
teríamos de ouvi-los. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem o Tribunal de 
Contas Municipal. Portanto, teríamos de ouvir os municípios. No caso de 
Belo Horizonte, precisamos saber se o município deseja criar seu próprio 
tribunal ou se quer fazer parte de um coletivo. 

Entendemos que, da forma como está colocada, a emenda apresentada 
por V. Exa. terá de ser alterada, porque, se continuar como está, ela se toma 
inconstitucional. Assim, no momento propício, quando o projeto voltar à 
pauta, iremos fazer o debate com V. Exa., a fim de que possamos garantir 
ao povo de Minas o tribunal adequado. Concordo com V. Exa., pois o 
Tribunal de Contas deve ser mudado. Quanto a isso estou de pleno acordo. 

O Deputado Ermano Batista - Agradeço a V. Exa. pelas sábias colocações. 
Quero deixar claro para este Plenário que sou um homem determinado, mas 
não obstinado. Defendo a minha idéia com coragem, com ardor, mas nunca 
deixo de admitir que o outro lado pode ter um fio de razão. Portanto, é dentro 
desse contexto que aceito o debate. É exatamente essa a proposta que 
desejo colocar nas mãos do Sr. Presidente, em razão da interpretação de 
que deve ser um tribunal independente, que não pode, por causa disso, usar 
a estrutura do Tribunal de Contas do Estado. Sr. Presidente, discordando do 
eminente jurista, acho que, pelo princípio da economicidade, não é justo que 
criemos um tribunal independente e não usemos, ainda que 
temporariamente, ainda que precariamente, a estrutura física e de pessoal 
do Tribunal de Contas do Estado. 

O que pretendemos é, tão-somente, dotar o Tribunal de julgadores, porque 
espaço físico e pessoal ele tem. Mas as pilhas de processos que lá estão se 
acumulando precisam ser diminuídas, para impedir a eleição de políticos que 
já deveriam estar afastados do processo eleitoral, para permitir que os 
procedimentos criminosos sejam interceptados. 

Concedo aparte à Deputada Maria José Haueisen, com a mesma ressalva 
com que concedi ao Deputado Gilmar Machado. 

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Serei breve e agradeço a 
sua deferência. Concordamos em grande parte com o que V. Exa. fala, ou 
seja, com a necessidade de se agilizarem as contas que chegam das 
Prefeituras. Entretânto, há muito tempo discordamos da maneira com que se 
faz a indicação para o Tribunal de Contas. Concordo com V. Exa. quando diz 
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que é necessário que o Tribunal de Contas seja independente, mas acho que 
o Tribunal de Contas, fonnado por políticos, com indicação política, perde 
muito ou deixa de ter qualquer independência, uma vez que quem vai para 
lá muitas vezes vai analisar contas de seus antigos eleitores, de seus aliados 
políticos. E, por mais isenção que ele queira ter, sempre estará presente 
aquela colaboração, aquela aliança. 

Outro fator é o gargalo que atrasa as contas, que não é dos Conselheiros, 
mas dos funcionários concursados, que lá são poucos. A nosso ver, essa é 
uma das causas que devem ser discutidas. Agradecemos o aparte. 

O Deputado Ennano Batista - Sou eu quem agradece a V. Exa., mas, 
lamentavelmente, tenho de discordar da ilustre parlamentar em dois pontos. 
Em primeiro lugar, não entendo a atividade política como procedimento 
pejorativo. Encaro o político como um homem - ou mulher, no caso de V. 
Exa. - nobre que sempre se submete ao julgamento do povo e o acata. Sua 
ascensão a um cargo dessa natureza, Conselheiro do Tribunal de Contas, 
não pode ser tomada como perigo, como risco, mas como a garantia da 
presença de alguém com sabedoria e capacidade para julgar e, acima de 
tudo, disposição para trabalhar. O homem que se sai bem na política sai-se 
bem em qualquer outro ramo, em qualquer outra atividade. Em segundo 
lugar, discordo de V. Exa. quando diz que é por falta de pessoal. O Tribunal 
tem muita gente. O remanejamento interno resolve o problema. V. Exa. sabe 
que o que está faltando são julgadores. As pilhas de processos estão 
enonnes, e não há gente para julgar. Minas Gerais, com 853 municípios, é 
peso demais. Está o Tribunal como uma criança que tem a responsabilidade 
de carregar 1 OOkg, embora suas forças suportem apenas 40kg. 

Sr. Presidente, quero colocar nas mãos de V. Exa uma proposta. Que se 
abra agora o debate. Chamemos aqui todos os segmentos interessados, 
principalmente os municípios; a imprensa, para que ela possa falar com 
conhecimento de causa, não por presunção; os Srs. Deputados e as ONGs 
que se manifestarem interessadas. Vamos abrir o debate e elaborar um 
projeto que possa realmente respaldar o gri1o do povo, o eco das bases. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, prezados populares presentes nas galerias, em primeiro lugar, eu 
gostaria de parabenizar o professor mineiro, sobretudo nesta data 
importante, que é o seu dia. Essa classe tem dado, sem dúvida alguma, uma 
grande contribuição ao nosso povo. Filho de professora, venho, nesta 
oportunidade, prestar homenagem à memória de minha mãe, professora do 
nosso interior, que deu a mim a condição de estudar e·'(je me preparar para a 
vida. 
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Graças a ela, que já partiu para outro plano, tenho procurado honrar e 

cumprir o grande compromisso com a minha família e com o nosso povo. 
Vivemos um momento muito especial com relação à classe educacional, 

uma vez que a municipalização está chegando aí e amanhã será iniciado 
aqui um fórum para discutir esse assunto. A Assembléia cumpre o seu papel, 
debate o assunto de forma aberta, transparente, e esperamos que dois dias 
de fórum sejam proveitosos, para que muitos pontos ainda obscuros possam 
ser realmente avaliados. 

Ainda ontem, quando fomos ao Governador Eduardo Azeredo, juntamente 
com seis Prefeitos, sentimos a angústia deles e a necessidade de maiores 
esclarecimentos. Acreditamos na competência do Secretário da Educação, 
Sr. João Batista dos Mares Guia, e esperamos e torcemos para que 
possamos todos evitar um prejuízo àqueles que durante toda a vida lutaram, 
batalharam para dignificar a função, tanto de professor como de servente e 
outras. Sentimos que é preciso buscar uma solução, a menos traumática 
possível. 

Sabemos da sensibilidade do Governador Eduardo Azeredo, que ontem 
nos ouviu com toda a paciência, honestidade, sinceridade e transparência, e 
está, sem dúvida alguma, balizando sempre os entendimentos. Entendo 
também que esse fórum, segundo fui informado, está com inscrições para 
200 pessoas de diversos segmentos da educação, sei que muitos ficarão de 
fora, e alguns, por um motivo ou outro, não receberam os convites. Não há 
mais tempo, e talvez a Assembléia tenha que promover, além desse, mais 
um encontro, porque Minas é grande, tem 853 municípios, e esse assunto 
precisa realmente ser debatido com bastante transparência. 

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Deputado Bené Guedes, permita-
me interromper o seu discurso neste dia importante, que é o Dia do 
Professor, e dizer a V. Exa. que quero hoje homenagear esse profissional, 
não só em nome de todos os professores, mas na figura da ilustre Deputada 
Maria José Haueisen, que é nossa companheira de trabalho aqui nesta 
Assembléia Legislativa e da qual tenho a honra de ser conterrâneo. Não que 
tenha nascido em sua terra, Teófilo otôni, mas, por ser cidadãõ honorário de 
Teófilo Otôni, considero-me como seu conterrâneo . 

Gostaria de dizer que nós, que vivenciamos a área da saúde e da 
educação, entendemos que hoje, na política direcionada pelo Governo da 
União, considera-se o educador um verdadeiro inimigo da educação. A 
Constituição diz que a educação é um direito do cidadão e um dever do 
Estado e da família, mas o Estado apossou-se sozinho dela e hoje controla, 
fiscaliza, direciona e determina o comportamento do professor. Entendemos 
que, enquanto a política desse Governo em relação à educação não 
devolver ao professor a responsabilidade e a autoridade dentro do sistema, 
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não vamos ter no País uma consciência educacional. 

É evidente, ilustre companheiro Bené Guedes, Deputado que admiramos 
pelo trabalho e pela dedicação às coisas de Minas Gerais, que o professor 
precisa voltar a integrar e decidir o destino da educação neste País e que só 
ele poderá mobilizar a consciência e a vontade daqueles que planejam a 
educação. Essa lei, que foi feita por um grupo oligárquico do Ministério da 
Educação e que de Darcy Ribeiro só tem o nome, não traduz seu 
pensamento. 

Queremos, neste momento, mobilizar também a consciência do nosso 
Governador Eduardo Azeredo, que investe 45% da arrecadação em 
educação, mas investe erroneamente. Entendemos que é necessário investir 
no seu artífice maior, que é o professor. Nesta Casa, defendemos o 
Governo, mas é importante também dizer quando ele está precisando 
acertar, para fazer com que o professor se integre novamente na vida do 
Estado e do País, criando novamente uma consciência educacional. Muito 
obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Primeiramente, quero 
agradecer o nobre Deputado que está na tribuna e também o meu 
conterrâneo, Deputado Wilson Pires, pela lembrança do nosso dia, o Dia dos 
Professores. 

Orgulho-me de ser professora. O Deputado Carlos Pimenta, sempre que se 
refere a mim, fala "professora". Fico muito orgulhosa, Deputado, por isso, 
porque na verdade sou professora e estou Deputada; professora é minha 
profissão, e Deputada, um cargo passageiro. 

Acho que neste País, para ser professor ou professora, é preciso heroísmo 
e muita coragem, sobretudo porque os dois valores que deveriam caminhar 
juntos, educação e saúde, estão de mal a pior. Neste dia, é importante para 
nós essa lembrança, essa homenagem, para nos dar mais coragem e 
valorizar todos aqueles que ainda estão lutando e pelejando pela educação 
neste Pais. Muito obrigada pelo aparte e pela homenagem. 

O Deputado Bené Guedes - Gostaria de agradecer os apartes dos nobres 
Deputados Wilson Pires e Maria José Haueisen, que valorizaram 
sobremaneira o meu pronunciamento. 

Também gostaria de dizer à nobre Deputada, aproveitando a fala do 
Deputado Wilson Pires, que, saudando e abraçando V. Exa., faço uma 
homenagem a todos os professores mineiros e brasileiros. V. Exa. merece 
realmente todas as homenagens, pela sua postura, pela sua forma de fazer 
política e pelo que sempre fez em favor da educação em Minas. 

Quero dizer também que Minas, com relação à educação, tem feito sua 
parte. Em termos de qualidade, ele está em primeiro lugar, posição 
reconhecida inclusive pelo UNICEF. O que está faltando, na verdade, é uma 
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contrapartida do Governo Federal, pois Minas está sendo penalizada pela Lei 
Kandir. Estamos perdendo, somente neste ano, R$458.000.000,00. 

Quando falamos em qualidade na educação, sentimos na carne que os 
nossos professores poderiam, sim, ter melhores remunerações. Todavia, o 
Estado se sente impotente, tem enormes dificuldades. Se não fosse essa 
falta de contrapartida do Governo Federal, evidentemente o Governador 
Eduardo Azeredo poderia hoje oferecer melhores condições. 

Gostaria ainda, nesta pequena fala, de saudar a presença de três 
Vereadores ilustres, que muito trabalham em Minas. Um, de Leopoldina, Sr. 
Cícero Rodrigues, que está nas galerias, foi o Vereador mais votado naquela 
cidade e desenvolve um grande trabalho na área social, principalmente nos 
Bairros Bela Vista, São Cristóvão e São Sebastião. Ele está aqui, em Belo 
Horizonte, procurando recursos para o povo sofrido daqueles bairros. Quero 
valorizar o trabalho daquele Vereador, bem como dos Vereadores de 
Açucena, Azemar e Maninho, que também têm dado .uma grande 
contribuição em suas cidades, trabalhando principalmente pelos menos 
favorecidos peta sorte. Reconhecemos que em todo esse trabalho 
desenvolvido em Minas Gerais os Vereadores têm estado presentes. Com 
muita honra, já pertenci também a essa classe. Fui Vereadora em 
Leopoldina e aprendi muito no Legislativo municipal. Ali obtive condições de 
lutar por uma vaga nesta Assembléia, que consegui em 1989. Sempre me 
lembro daquela passagem, porquanto a vereança honra e dignifica um 
parlamentar e exercê-la é sempre um privilégio. Portanto, quero saudar os 
três Vereadores que estão nesta Assembléia. Quero também lhes dizer que 
temos visto o trabalho de todos os Vereadores mineiros e sabemos que 
muitos têm dado uma grande contribuição. Uns contribuem mais, outros 
menos. Entretanto, o Brasil passa hoje por uma modificação muito grande. 
Sentimos que a participação hoje é diferente. A participação é eficaz, e os 
Vereadores dão suporte para nós, Deputados, para o Governador e para o 
Presidente da República. Assim, faço essa saudação com muito prazer. 

Quero também dizer que estivemos com os Prefeitos de Leopoldina, 
Márcio Freire; de Astolfo Dutra, Acílio; de Volta Grande, Euler; de Antônio 
Prado de Minas, Lourival Pereira; de Eugenópolis, Rômulo, e de Pirapetinga, 
Caio Borges. Todos eles estão envolvidos nessa árdua batalha de obter 
recursos. Quero dizer que na Zona da Mata não podemos reclamar do 
Governo de Minas, porque algumas conquistas estão ocorrendo. Quero 
exemplificar dizendo que Leopoldina ganhou a lnega e que, nesse último 
sábado, fechamos mais um entendimento importante com a APA, uma 
empresa que está saindo do Estado do Rio. Essas duas empresas, juntas, 
irão gerar 1.200 empregos diretos e terão grande repercussão na área social. 
Acho que esse é o trabalho que o povo quer. O problema do desemprego e o 



380 
problema habitacional são duas frentes que precisam ser atacadas com 
sensibilidade por todos aqueles que têm o grandé compromisso de comandar 
o nosso Estado e o nosso País. Com a nossa luta. vamos conseguir isso. 
Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, ocupantes das galerias, imprensa, gostaria de me pronunciar, 
nesta tarde, sobre um assunto que só indiretamente diz respeito a Minas 
Gerais, mas que diz respeito a todo cidadão brasileiro. Escolhi como tema 
para este pronunciamento: "Nunca de joelhos perante uma potência ou 
império qualquer" - porque somos um povo com dignidade e com tradição 
histórica de luta contra toda opressão, contra toda exploração e contra toda 
prepotência e arrogância, venha de onde vier, seja do âmbito interno 
nacional ou do âmbito externo internacional. 

Parece-nos que houve muita infelicidade nos organizadores de sua visita, 
particularmente do lado da diplomacia e da embaixada dos Estados Unidos, 
ao se referirem a alguns assuntos internos do nosso País. Ainda que fosse 
verdade, não eram eles as autoridades capazes de fazer um julgamento nem 
era o momento de cogitar nisso. Sobretudo, com esse estilo arrogante que 
lhes é tradicional quando, nas vésperas de alguma negociação bilateral 
importante, pretendem fragilizar o interlocutor. 

Nesse caso, referiram-se aos problemas de corrupção generalizada que 
enfrentamos e que todo mundo conhece, mas que não são imputáveis 
apenas ao Brasil. 

Corrupção há em todos os lados, porque corruptos existem em toda parte, 
inclusive nos Estados Unidos, no seu Congresso Nacional e na Casa Branca. 
Houve Presidentes processados e punidos lá, e há Presidentes e primeiras-
damas objeto de apuração e em processo. Mas não ocorreu ao Presidente 
brasileiro ou a alguém do nosso Congresso Nacional ventilar esses assuntos 
nas vésperas da visita do Sr. Clinton. Porque nós, brasileiros, somos sérios e 
respeitosos da soberania de todas as nações e temos o sentido da eqüidade 
e da equanimidade em nosso relacionamento com os representantes de 
todas elas. Mesmo se muitas vezes não comungamos com as suas políticas, 
algumas ostensivamente depredadoras das nossas matérias-primas e 
sistematicamente restritivas em relação à colocação dos nossos produtos em 
seus mercados, dadas as suas políticas alfandegárias castigadoras em 
excesso. Ao mesmo tempo, reclamam tratamentos preferenciais para a 
entronização de seus produtos em nossos mercados. 

Mas, senhores, a questão de fundo é que o Presidente dos Estados Unidos, 
Sr. Bill Clinton, traz na sua pasta um único objetivo, isto é, nos sensibilizar e 
sensibilizar a todos os países da América Latina para que, curvados e 
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mansos, entremos na Associação de Livre Comércio das Américas - ALCA. 
Tendo esse propósito obviamente, não lhes resulta conveniente a 
consolidação das experiências integracionistas regionais, como MERCOSUL, 
Mercado Andino, CARIFCOM, Mercado Comum Centro-Americano, etc. 

Os Estados Unidos da América e seus grandes parceiros da globalização 
querem um sistema, mais que integracionista, só de livre comércio, onde se 
garanta a preservação de sua hegemonia econômica e geopolítica e, se 
possível for, o domínio absoluto do mercado internacional. 

Nós, naturalmente, conhecemos bem esses objetivos, mas não estamos 
dispostos a abrir mão das nossas prerrogativas próprias. Sabemos muito 
bem que, se entrarmos fracos e frágeis no esquema da ALCA, mais uma vez 
a nossa participação servirá apenas para consolidá-los como superpotências, 
em todos os sentidos, acarretando a consolidação do nosso 
subdesenvolvimento e o agravamento dos tremendos problemas sociais que 
afetam os nossos povos. 

Por isso, queremos dizer ao Presidente Bill Clinton que se sensibilize e que 
se socialize, em função dos países menos desenvolvidos, especialmente da 
América Latina, e que não fique preso nesse esquema de extremo 
materialismo e economicismo hoje denominado globalização. 

Queremos pedir ao Sr. Presidente e ao povo norte-americano que se 
abram para um sistema e um sentimento realmente solidário e solidarista, 
em cujo centro e como fator de inspiração permanente está o homem com 
sua inalienável dignidade. Pois não se é governo ou se assume a 
representação de um povo para cuidar apenas dos interesses de grupos ou 
setores privilegiados, em detrimento de uma justiça social por que clamam 
as grandes maiorias das nossas nações, inclusive os Estados Unidos. 

Está na hora de nós, como brasileiros, repensarmos seriamente a nossa 
diplomacia e a nossa política internacional, para que não se atropelem os 
nossos direitos como País soberano, respeitosos do pluralismo e amantes da 
democracia. Só aceitamos tratamentos de igual para igual e sem 
arrogâncias. 

Sem dúvida, está presente também a questão do Conselho aa Segurança 
da ONU, onde se ventila a possibilidade de que o Brasil preencha uma vaga. 
De outro lado está a Argentina, que também concorre a essa vaga. 
Obviamente os Estados Unidos da América querem também negociar essa 
questão, mas para tirar maior vantagem, inclinando a balança para o lado 
que mais lhes convenha. Então, a tática é amolecer e até desmoralizar os 
países interessados em participar. 

Nós rejeitamos essa estratégia e essas táticas porque são desleais, são 
arrogantes e desrespeitosas com a soberania de nações como o Brasil, que 
sempre soube estender sua mão franca para todos no mundo. 
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Nós, diante desses infelizes incidentes e desafortunadas expressões da 

diplomacia e da embaixada americanas, ratificamos que continuaremos 
finnes como o nosso esquema integracionista, dando absoluta prioridade ao 
MERCOSUL e às demais experiências subregionais. Porque só nessa 
medida, num bloco de países em desenvolvimento, estaremos em 
condições, objetivas e subjetivas, de negociar de igual para igual com os 
países altamente desenvolvidos. Ou seja, quando existam condições para 
uma negociação em função dos interesses dos nossos povos, em função, 
enfim, da justiça social e do bem comum em cada país, em cada subregião e 
em toda a América Latina. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da 

Casa, demais pessoas presentes nas galerias, profissionais da imprensa, o 
povo brasileiro passa por momento extremamente delicado. A Nação 
experimenta verdadeira revolução cultural e mudança de conceitos em todos 
os setores da vida nacional. Política e economia constituem os principais 
ingredientes dessa nova ordem social. Ditadura, centralismo, tutela 
governamental sempre condicionaram a vida do cidadão brasileiro. O Brasil, 
com seus 8.500.000kJn2, sempre foi planejado nos gabinetes do Rio de 
Janeiro e de Brasília, sob a influência das classes dominantes e em 
detrimento da evolução social. Enquanto isso, a grande massa populacional, 
tutelada, não foi preparada adequadamente para a cultura do trabalho e da 
produção competitiva. 

Faltaram e faltam ao Brasil lideranças competentes, sérias, de espírito 
estadista, comprometidas com o bem comum. 

Outro aspecto relevante são as décadas de inflação, fruto da politicagem, 
da incompetência, da prática da corrupção, da falta de coragem e ausência 
de espírito público na tomada de decisões estratégicas do Governo, tendo 
como conseqüência a desestruturação do setor produtivo do Brasil. 

As cabeças dos nossos produtores, trabalhadores e empresários foram 
induzidas à improdutividade. Como podia um comerciante sustentar o seu 
negócio fazendo operações triangulares com o mercado financeiro e não 
pela melhoria de sua capacidade gerencial? Quem é capaz de explicar uma 
economia em que o cidadão comprava carro para investir? Quem não se 
lembra dos "Gérsons", que trabalhavam pouco e viviam muito bem? 
Entretanto, quem sempre pagou essa conta da desordem econômica foi o 
próprio povo, por meio da emissão de papéis e moedas pelo Governo, que 
realimentava o ciclo inflacionário. 

A doença inflação chegou à sua fase aguda no Governo do Sr. José 
Sarney, registrando a marca de 84% ao mês. Se esse senhor tivesse um 
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mínimo de responsabilidade, um mínimo de competência e um mínimo de 
espírito público, o esforço que estamos empreendendo agora com o Plano 
Real, em busca da estabilidade econômica, teria sido feito por ocasião do 
Plano Cruzado. Porém, o objetivo maior naquele momento foi eleger 22 
Governadores do PMDB, em detrimento do interesse público e do povo 
brasileiro. 

Dois fatos novos nos deixam um fio de esperança no futuro do Brasil. 
O primeiro é o aprendizado da democracia que estamos experimentando a 

partir de 1982. Os cidadãos brasileiros mais velhos, nascidos em tempos de 
evolução democrática, encontram-se hoje com 15 anos de idade. Mas reside 
aí a nossa maior esperança porque os velhos, de todas as tendências 
políticas, não gostam de democracia, não querem a reforma política, 
detestam falar de fidelidade partidária, voto distrital, nem pensar, além de 
gostarem de contabilidade financeira na época das campanhas eleitorais. 

O segundo aspecto que nos faz acreditar no futuro do nosso País é a 
guerra travada para debelar a inflação. o esforço e a coragem do Govemo 
Federal, associados ao grande sacrifício pelo qual passa o povo brasileiro, 
serão a chave para o progresso em breve da nossa Nação. 

Da mesma forma que a ditadura inibiu o aparecimento das lideranças 
políticas, a inflação obstruiu o desenvolvimento das lideranças empresariais. 
Contudo, os nossos jovens de 10, 12 e 15 anos estão vindo aí, se 
preparando num ambiente de liberdade de expressão, para ocupar o lugar 
das velhas raposas da política e das autoridades da área econômica as quais 
ainda não tiveram a capacidade para estabelecer uma política 
macroeconômica vo~ada para estimular as verdadeiras vocações e 
competências do Pais. 

Portanto, o maior desafio para os nossos meninos é resgatar a democracia 
no seu sentido pleno e, a partir daí, estabelecer, com a participação da 
sociedade organizada, políticas públicas capazes de apoiar o 
desenvolvimento da iniciativa privada e reduzir as desigualdades sociais . 

Gostaria de concluir dizendo que tenho fé em Deus que as cabeças dos 
pais, dos professores, dos diretores e dos reitores sejam iluminãdas para que 
a família e a escola brasileira cumpram seus verdadeiros papéis de formar 
cidadãos. E, dessa forma, as cabeças dos nosso jovens não sejam poluídas 
pela má orientação ou pelo mau exemplo. 

Antes de terminar, Sr. Presidente, gostaria de deixar registradas duas 
datas extremamente importantes: a primeira é o dia 15 de outubro, Dia do 
Professor, e a outra é o dia 12 de outubro, Dia do Engenheiro Agrônomo . 
Faço um voto de congratulações com o Deputado Roberto Amaral que, 
como eu, é engenheiro agrônomo. 

Sr. Presidente, não gostaria de tomar certa atitude, mas tenho por 
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obrigação fazê-lo. Tenho um requerimento para V. Exa. pedindo 
providências junto à Secretaria da Educação e vou passar a lê-lo. 

- Lê requerimento em que solicita à Secretaria da Educação a instalação 
de comissão de sindicància para apurar o motivo das exonerações de 
Diretoras de escolas estaduais no Município de Conceição de Alagoas. A 
justificação do requerimento é a que se segue. 

"O "Minas Gerais". órgão oficial dos Poderes do Estado, do último dia 4 de 
outubro, exonerou as Pretas. Edna Maria Peixoto Eliotério, Palmira Inês 
Gava e Helenice Bento Fontes, Diretoras das Escolas Estaduais Carlos Luz, 
Deolindo de Freitas Paixão e Herculégio Antônio Borges, respectivamente. 
Essa medida do Governo vem sendo contestada por segmentos da 
sociedade garimpense e, por motivo de interesses meramente eleitoreiros, 
este Deputado vem sendo acusado de ter encaminhado o pedido à 
Secretaria da Educação. A fim de se restabelecer a verdade, solicitamos que 
o Sr. Secretário determine a instalação de comissão de sindicància para 
apurar os verdadeiros motivos da exoneração das três Diretoras." 

Sr. Presidente, temos aqui, também, ao nosso Corregedor, Deputado 
Ermano Batista, uma representação. (- Lê a representação:) 

"O Deputado que esta subscreve, requer de V. Exa., na forma regimental, 
a apuração da denúncia formulada pelo Deputado Anderson Adauto contra 
este parlamentar, na Rádio Diamante. em Conceição das Alagoas. O 
denunciante afirmou em entrevista concedida por telefone ao diretor da 
citada emissora, Sr. Manoel de Jesus, que o autor da presente 
Representação foi o intermediário do pedido das demissões de três Diretoras 
naquele município (fita anexa). Solicitamos que esta Corregedoria tome 
medidas no sentido de que o Deputado confirme suas declarações e 
apresente provas do envolvimento deste parlamentar nas exonerações 
ocorridas em Conceição das Alagoas. Tal Representação se justifica para 
que a verdade seja restabelecida e a comunidade garimpense informada do 
que realmente ocorreu, não permitindo que declarações levianas como as do 
Deputado Anderson Adauto mereçam sequer ser objeto de debate." 

É só, Sr. Presidente, muito obrigado. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria 
O Deputado LUIZ Fernando Faria - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus 

senhores e minhas senhoras, em outubro de 1996 completaram-se 90 anos 
do célebre vôo de 60 metros pelo qual Santos Dumont consagrou-se, perante 
a Comissão Científica do Aeroclube de França, como o primeiro homem a 
elevar-se do solo num aparelho mais pesado que o ar. Sinceramente, as 
comemorações oficiais no Brasil foram muito modestas diante da grandeza 
do feito que projetou o nome do Pais no contexto internacional. 

A fama do mineiro nascido na Fazenda Cabangu ultrapassou fronteiras 
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para mostrar ao mundo o talento de nossa gente. Entretanto. não foi apenas 
por sua capacidade como cientista e inventor que ele conquistou Paris e 
inscreveu seu nome definitivamente na história. Corajoso. determinado, ele 
possuía aquela grandeza de alma. aquela sensibilidade que é o apanágio 
dos grandes humanistas. 

A poucos dias do transcurso de mais um aniversário da conquista do ar 
pelo ser humano. conquista que foi, sem dúvida, o primeiro e maior passo 
para as incursões humanas no espaço sideral. o Presidente de uma das mais 
poderosas nações do planeta dobra-se às evidências e reconhece Santos 
Dumont como o Pai da Aviação. 

O fato é importante e merece registro especial. Na verdade. nosso orgulho 
pelo conterrâneo ilustre não necessita de nenhum aval externo. Ele se funda 
no reconhecimento universal do pioneirismo da façanha do mineiro de 
Palmira. O fato histórico era. entretanto. contestado pelos americanos. que 
teimavam em atribuir aos irmãos Wright a paternidade do avião. 

Mesmo que houvesse uma intenção de aplainar os caminhos de um debate 
sobre temas de comércio internacional, um debate que se antecipa difícil e 
prolongado, o gesto do Presidente Bill Clinton é significativo. Ao escolher 
nomes que falassem profundamente ao coração dos brasileiros. não hesitou 
em incluir entre eles o do Pai da Aviação, contribuindo para reparar um 
equívoco histórico que se perpetuava entre nossos irmãos do Norte. 

Temos a honra de ter nascido naquele mesmo pedaço de Minas onde veio 
ao mundo o grande inventor. Por isso mesmo. unimo-nos aos conterrâneos 
sandumonenses para comemorar as declarações do mandatário maior da 
nação americana. Que elas soem como um alerta aos brasileiros que ainda 
não despertaram para a importância de Santos Dumont. Que sirvam para 
chamar a atenção de todos para a necessidade de valorizar mais o município 
que leva o nome do conquistador dos ares. Talvez agora novos horizontes se 
abram para nossa cidade, novos horizontes de desenvolvimento que façam 
justiça a um povo que tem dado tudo de si para construir a grandeza deste 
Estado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra. o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados. o objetivo 

de minha vinda à tribuna. nesta tarde, é a apresentação de um projeto de lei. 
Gostaríamos de fazer a justificativa. mas antes quero esclarecer aos nobres 
pares da Casa que já mantive contato com o Corregedor e pedi a ele cópia 
da frta. para que pudesse me pronunciar. logo depois, a respeito das 
colocações do nobre Deputado Paulo Piau . 

O projeto que vou apresentar dispõe sobre a implantação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério de que trata a Lei Federal n• 9.424. de 24/12/96. 

~----------------------------------------~ 
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, amanhã e depois a Assembléia 

Legislativa estará realizando um seminário a respeito da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e, entre outras coisas, irá regulamentar essa questão. 
Pela confusão reinante, pela dúvida que paira em todo o interior, em todas 
as Secretarias Municipais de Educação e em todas as Prefeituras, e que 
pode ser percebida até em Belo Horizonte, pela discussão que tivemos com 
alguns técnicos da Casa, percebemos que existem algumas interpretações 
conflitantes dentro desse assunto. Então procuramos apresentar um projeto 
de lei. Tenho certeza de que ele não sairá aprovado desta Casa da forma 
como foi apresentado. Entendemos, também, que seria a iniciativa do Poder 
Executivo. Já vimos muitas vezes, em várias legislaturas, em vários anos, 
alguns projetos de extrema importância para o Estado de Minas chegarem à 
Assembléia nos últimos dias que antecedem o ano novo, quando a maioria 
dos companheiros já estão com compromissos de férias assumidos com a 
família, com os filhos. Isso muitas vezes impede o amplo debate a respeito 
de matérias que deveriam ser discutidas com mais vagar. 

Exatamente por isso, confesso aos nobres companheiros da Assembléia 
que esse não é um projeto acabado. É um projeto que vai precisar, 
obviamente, de uma grande colaboração de todos os outros Deputados. 
Mas, por outro lado, é importante os companheiros saberem que, em 
contrapartida, é uma matéria de alto interesse e que afeta a vida de cada um 
dos municípios mineiros. Vocés que estão acompanhando a questão, que 
estão viajando, que estão indo para o interior são testemunhas da confusão 
que está havendo, por parte dos administradores públicos municipais, com 
relação à municipalização do ensino. A maioria absoluta das lideranças 
municipais não sabe se municipaliza ou se não deve fazer a 
municipalização. Prova dessa confusão · é a cidade de Conceição das 
Alagoas, citada aqui anteriormente, confusão que levou o Governo Estadual 
a exonerar, sem maiores explicações, três Diretoras que estavam presentes 
na cãmara no dia do debate. 

É exatamente essa confusão que percebemos estar reinando em todo o 
Estado que me levou a apresentar esse projeto, repito, inacabado ainda, mas 
eu gostaria, se fosse possível, que cada um dos Deputados pudesse ter 
conhecimento da nossa proposta, para que pudéssemos iniciar logo após, 
amanhã e depois, esse debate, que é uma promoção da Assembléia 
Legislativa. Eu gostaria de ver a possibilidade de esse projeto imediatamente 
ser analisado nas comissões de mérito, para que pudéssemos iniciar uma 
discussão a respeito da matéria. Esperamos que o aperfeiçoamento que 
esse projeto venha a ter dentro da Assembléia seja feito por sugestões dos 
Deputados e por sugestões, obviamente, de todos aqueles que são 
interessados. Por isso, estamos aproveitando para solicitar à Presidência da 
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Assembléia que inclua esse projeto de lei na pasta oficial do fórum que vai 
acontecer amanhã e depois, para que ele possa ser distribuído a todas as 
pessoas que irão participar do evento. 

Como eu disse anteriormente, é fundamental que iniciemos a discussão do 
projeto, para dar uma diretriz aos municípios que obrigatoriamente terão que 
adotar o sistema, exatamente porque a lei federal diz que, a partir do dia 1• 
de janeiro do próximo ano, já teremos o Fundo em funcionamento daquela 
forma: quem tem aluno matriculado no ensino fundamental tira o valor que 
vai ser definido; quem não tem não tira. 

Outra coisa que consideramos fundamental e que procuramos colocar no 
nosso projeto de lei foi o seguinte: a lei federal permite aos Estados 
trabalharem com valores diferenciados. No nosso entendimento, aquele 
aluno inscrito no ensino fundamental da escola pública urbana, seja estadual 
ou federal, tem um custo. Na escola rural ele tem outro custo. o aluno de 
ensino especial tem um custo diferenciado. O aluno matriculado numa APAE 
tem um custo também diferenciado. Nós procuramos definir esses 
percentuais a mais, pois acreditamos que, na prática, deve ser dessa forma, 
exatamente porque o custo do aluno que mora no município para a rede é 
um, o custo daquele que mora na zona rural é outro e assim 
sucessivamente. 

Procuramos analisar também o assunto, mesmo entendendo que não seria 
matéria de regulamentação do Fundo. Procuramos apresentar um artigo, 
dentro dessa proposta, exatamente para evitar que, naqueles municípios 
onde acontecerá a municipalização, seja desrespeitado o direito adquirido 
daquelas pessoas que participaram do processo de seleção, passaram pelo 
crivo das eleições e foram indicadas Diretoras de escola. Como os 
municípios já são responsáveis pelo ensino pré-escolar e pela linha de 
creches, julgamos que o mesmo possa acontecer no que se refere ao ensino 
fundamental de 1" à 8" série, que também será regulamentado pelo Fundo, 
de onde serão retirados recursos. Julgamos fundamental aproveitar o 
momento para regulamentar as diretrizes do 2• grau e do ensino técnico. Da 
mesma forma, procuramos fazer com que haja crime de res-ponsabilidade 
nos casos em que ficar comprovada a demanda de alunos de 2• grau ou 
curso técnico que, porventura, o Estado não venha a atender. A 
municipalização do ensino só será possível após cumpridas as etapas 
previstas na lei que instituiu o Fundo, exatamente para que fique 
absolutamente claro, principalmente para os administradores públicos 
municipais, que existem algumas regras elementares já definidas na lei 
federal e que procuramos repetir na proposta de lei que ora apresentamos. 
São essas as colocações, Sr. Presidente, que julgamos por bem dar 
conhecimento aos Deputados. Queremos também parabenizar a Assembléia 
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Legislativa por essa brilhante iniciativa, que é a de esclarecer todos os 
dirigentes públicos e municipais, que estão vivendo um período de extrema 
intranqüilidade pelo desconhecimento de uma matéria tão importante e que, 
dentro de pouco mais de 70 dias, serão obrigados a implantar o novo 
sistema nas respectivas redes municipais. Julgo por bem precipitar esses 
acontecimentos, precipitar · essa discussão. Minha intenção, com a 
apresentação do projeto, é fazer com que essa matéria tão importante não 
seja discutida na última hora, como acontece na maioria dos anos, quando o 
Executivo remete para a Assembléia Legislativa matérias de extremo 
interesse, exatamente na reta final, nas vésperas do nosso recesso de final 
de ano. Muito obrigado. 

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. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento 
do Sr. José Leite de Carvalho, em Pirapora; e Gil Pereira - falecimento do 
Sr. Sebastião Mendes, em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei n• 1.134/97, do Deputado José Militão, 
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Borda da 
Mata. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, 
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) 
Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são votados e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos 
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dos Deputados João Leite, em que solicita seja encaminhado à Delegacia 
Regional do Trabalho em Minas Gerais, pedido de informações e estatísticas 
a respeito da fiscalização da carga horária trabalhada de motoristas de 
ônibus e caminhões que transitam nas rodovias de Minas Gerais, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais (Oficie-se.); Maria Olivia, em que solicita seja atribuído 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n• 1.077/96, da 
Mesa da Assembléia; Paulo Piau (2), em que solicita seja atribuído regime 
de urgência à tramitação do Projeto de Lei n• 1.459/97 e que este seja 
apreciado conjuntamente pelas comissões a que tenha sido distribuído; 
Arnaldo Penna (2), em que solicita seja atribuído regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Lei n• 1.461/97 e que este seja apreciado 
conjuntamente pelas comissões a que tenha sido distribuído; e Ermano 
Batista, em que solicita que o Projeto de Lei n• 1.300/97 seja apreciado em 
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído (Cumpra-se.); e o 
Requerimento n• 2.267/97, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita 
seja encaminhado ao Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais 
pedido de esclarecimentos sobre o motivo da compra de equipamentos e 
veículos relacionados em aviso de licitação publicado no "Minas Gerais", na 
data que menciona (Oficie-se.). 

o Sr. Presidente -Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio, 
Líder do PT, em que solicita a palavra pelo art. 71 do Regimento Interno 
para, da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. 

O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, demais pessoas presentes, imprensa; teríamos vários assuntos a 
tratar. No entanto, vamos priorizar uma resposta à editoria de opinião do 
jornal ·o Tempo", a respeito de uma matéria alusiva à nossa companheira 
Deputada Maria José Haueisen. Na semana passada, o jornal "O Tempo" 
publicou artigo intitulado "Carreirismo", do jornalista Odin Andrade; o teor 
grosseiro e desrespeitoso, dirigido à Deputada Maria José Haueisen, 
indignou a Bancada do PT e motivou esta resposta. · 

Não é relevante que o Sr. Odin Andrade desconheça a Deputada . 
Relevante é travar debate sobre as aposentadorias privilegiadas e deixar o 
ataque pessoal. 

Ao tratar de maneira tão distante da ética profissional quem tem coragem 
de discutir aposentadoria de Governador de Estado, o jornalista desrespeita 
não só a Deputada do PT, mas todo o Legislativo mineiro. A Deputada Maria 
José Haueisen cumpre o seu terceiro mandato na Assembléia Legislativa, 
eleita pelo voto popular, principalmente dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e 
São Mateus. Foi membro da Assembléia Constituinte Estadual, Líder da 
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Bancada do PT, Presidente da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais e 2"-Secretária da Mesa Diretora da Assembléia. O estilo 
irônico do artigo do rude cronista não o credencia a dar destino tão 
lamentável ao espaço que ocupa no jornal. Ele desinforma os leitores de "O 
Tempo", propagando conclusões equivocadas e preconceituosas. 

Ao PT e a seus Deputados, não interessa a aparência pessoal, mas a 
coerência da ação política com a verdade e a justiça social. Desde 1987, a 
Deputada assumiu a proposta do PT de acabar com as pensões e 
aposentadorias privilegiadas. Exatamente por ser notório que existem 
milhares de viúvas e filhas desamparadas em nosso Estado, é que 
formulamos a proposta de dar fim às disparidades existentes no sistema 
previdenciário, adequando a legislação aos anseios da sociedade. A defesa 
da aposentadoria de ex-Governadores e de pensões para viúva e filhas de 
ex-Governadores, na verdade, esconde a defesa do tratamento diferenciado 
e a submissão ao Executivo. É a prevaléncia do interesse pessoal em 
detrimento do coletivo. o que os parlamentares do PT defendem, no 
Congresso, nas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, é o fim de 
privilégios para poucos em detrimento do direito de muitos. Somos contra a 
manutenção de beneficios escandalosos e a favor de um tratamento 
igualitário para todos. 

Lamentamos que faltem ao cronista a inspiração e a sabedoria de seu pai, 
o poeta Djalma Andrade, expressas em seu mais famoso poema: "Que eu 
faça o bem/e tal modo o faça/ que ninguém saiba o quanto me custou". 

Esta é a nota da Bancada do PT em defesa do direito da Deputada Maria 
José Haueisen se pronunciar, manifestar posições firmes, o qual foi 
desrespeitado de maneira grosseira por aquele jornalista. Portanto, estamos 
manifestando nosso repúdio à nota grosseira e ridícula que foi publicada. 

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) • Muito obrigado, Deputado 
Marcos Helênio. Como Lider da nossa bancada, V. Exa. se posicionou muito 
bem. Entendemos que a liberdade de imprensa deva prevalecer. 
Entendemos que a nova lei de imprensa precisa passar por alguns ajustes. 
Entendemos que os jornalistas têm direito de expressar seus 
posicionamentos. Mas, também, entendemos que esses mesmos jornalistas, 
para bem informar e para serem, de fato, respeitados, precisam ser bem 
informados. o que se espera de um bom jornalista é que ele tenha 
conhecimento e informação a respeito do que escreve. Como é um direito 
dele se posicionar, também é um direito dos parlamentares apresentar suas 
propostas, porque foram legitimamente eleitos para isso. Ao longo dos anos, 
a Deputada Maria José Haueisen tem demonstrado, nesta Casa, firmeza dos 
seus propósitos e dos propósitos do PT. O que o jornalista escreve em sua 
coluna expressa também a opinião do jornal. Sabemos que o jornal "O 
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Tempo" tem grandes 'profissionais. Mas isso não lhes dá o direito de apagar 
gratuitamente uma partamentar, como fizeram com a Deputada Maria José 
Haueisen. Quem leu o artigo viu. Não estamos aqui para dizer se a 
Deputada Maria José Haueisen é bonita ou feia. Jornalista tem o direito de 
opinar, mas não tem o direito de dizer que esse posicionamento se baseia no 
aspecto físico da pessoa. Isso já induz um posicionamento político. 
Entendemos que esse direito os jornalistas não têm. 

As pessoas têm o direito de estar aqui - brancos, pretos, amarelos, rico ou 
pobre, a sociedade é isso -, e nós estamos aqui para representar o conjunto 
da sociedade. Ele não tem o direito de dizer que a forma física da Deputada 
Maria José interfere na sua capacidade de intervenção política. Repudiamos 
esse tipo de atitude e queremos que essa nota, que V. Exa. coloca em nome 
da nossa bancada, expresse toda a nossa indignação diante de um jornalista 
que não soube, inclusive, reconhecer que a Deputada ocupou, em nome 
desta Casa e dos seus 77 Deputados, a 2" - Secretaria, exercendo-a com 
competência. 

Entendemos que é fundamental que o jomal deixe claro para esse 
jornalista que ele tem total liberdade de posicionar-se contráriamente às 
posições políticas que a Deputada aqui expressa. mas, em momento algum, 
tem o direito de externar a sua posição e tentar denegrir a imagem física, a 
imagem de mulher da Deputada Maria José Haueisen. 

Exatamente diante disso, esperamos também que esta Casa se posicione, 
para que os jornalistas possam expressar um posicionamento divergente que 
tiverem dos Deputados, mas, de forma alguma. vamos aceitar passivamente 
que confundam posicionamento político com a pessoa e a dignidade 
profissional da Deputada Maria José Haueisen. 

Externamos, mais uma vez, toda a nossa indignação diante desse 
posicionamento e desse artigo escrito e queremos que esse jornalista tenha 
bom senso, se for realmente um profissional sério, e que, de fato, mostre a 
sua divergência política, mas esquecendo o seu posicionamento com relação 
à pessoa humana que é a Deputada Maria José Haueisen. 

Esperamos que a Casa também possa se posicionar. já que a Deputada 
exerceu, em nome desta Casa, e muito bem, a 2"-Secretaria. Muito 
obrigado . 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte)* - Interfiro no seu 
discurso para fazer uma observação: quem não faz o juizo o mais correto, o 
mais brilhante, o mais sério e sensato sobre a nossa colega, Deputada Maria 
José Haueisen, é porque não a conhece. 

Até estranho que pessoas que, às vezes, se portam com elegância, 
arvoram-se a fazer juízo sobre quem não conhece. Quem conhece a 
Deputada Maria José Haueisen, como cada um de nós nesta Casa, sabe da 
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sua postura, da sua elegância, da sua capacidade de trabalho, 
principalmente do seu espírito combativo e da sua seriedade. A Deputada 
Maria José Haueisen engrandece o parlamento mineiro, e todos nós nos 
orgulhamos muito de ser seus colegas e tê-la como Deputada nesta 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

O Deputado Marcos Helênio* - Agradecemos mais essa manifestação de 
apoio à conduta da nossa colega e companheira, Deputada Maria José 
Haueisen, e, como o Deputado Gilmar Machado colocou, somos os maiores 
defensores da liberdade de imprensa. Em hipótese alguma concordamos 
com a fonna como a imprensa era amordaçada, até porque a imprensa tem 
prestado serviços relevantes de denúncia, como temos visto. Foi assim na 
questão dos anões do orçamento; foi assim com Collor de Mello. Queremos, 
sim, cada vez mais, que essa imprensa tenha toda liberdade, mas com 
responsabilidade, e que aqueles jornalistas que conhecem o trabalho possam 
se manifestar, mas não de uma fonna grosseira como esse jornalista Odin 
de Andrade, o qual não conheço - e não temos, evidentemente, que cobrar 
que todos eles nos conheçam, até porque ele não faz a cobertura aqui, na 
Assembléia Legislativa. 

o Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Deputado Marcos 
Helênio, também quero juntar a minha voz à sua e às dos companheiros que 
se manifestaram aqui, em defesa da Deputada Maria José Haueisen. Quero 
dizer que, no nosso País, no nosso Estado de Minas Gerais, na nossa 
sociedade temos muito o que fazer. Todos nós temos grandes desafios para 
construir uma sociedade moderna, uma sociedade justa, uma sociedade 
solidária, uma sociedade democrática, e os parlamentares têm um papel 
importante, seja na elaboração das leis, seja na fiscalização das ações do 
Estado e, principalmente, no contato pennanente com o povo, com a 
sociedade. 

Durante o tempo em que tenho estado nesta Casa, ao lado da Deputada 
Maria José Haueisen, o testemunho que posso dar é o de que ela tem 
cumprido o seu papel com muita dedicação, com muito compromisso, 
principalmente com os mais pobres. Tem exercido um papel importante que 
é próprio dela como professora: a pedagogia política. 

Lamento por esse jornalista, que também tem que exercer o seu papel, 
pois transfonnar a sociedade não é uma tarefa só nossa, de Deputados. Às 
vezes, muitos ataques, muitas críticas são dirigidas a esta Casa, algumas 
absolutamente corretas, necessárias, mas muitas, sem fundamento. E a 
critica sem fundamento apenas contribui para a manutenção das mazelas, 
para a pennanência do atraso que vivemos hoje no País. 

Quero dizer que, lamentavelmente, o que vejo na atitude desse jornalista é 
muito mais uma ação para sustentar, para manter o atraso, para manter o 
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"status quo", para manter interesses que devem ser superados. Quando o 
jornalista dirige críticas infundadas à Deputada Maria José Haueisen, ele o 
faz em relação a uma questão a que todos nós deveríamos estar dedicados, 
debruçados, tentando solucionar um grave problema do País, que é a 
Previdência Social. 

Na Previdência, da forma como funciona em nosso País, não tenham 
dúvida nenhuma, existem muitos privilégios. Também não tenham dúvida de 
que o nosso esforço tem que ser dirigido para superar todos esses 
privilégios. E também não tenham dúvida de que o esforço da Deputada 
Maria José Haueisen é no sentido de combater, de destruir, de acabar com 
esses privilégios. 

Então, quero, mais uma vez, dizer que a minha expectativa é a de que 
esse episódio seja também um ato pedagógico para o jornalista, para que ele 
assuma o papel que lhe é devido, importante, de informar bem, de fazer a 
crítica bem fundamentada, de aprender, cada vez mais, que o respeito, não 
à Deputada Maria José Haueisen, mas ao ser humano, é condição 
fundamental para construirmos a sociedade que queremos. Espero que isso 
lhe sirva como lição. E para nós todos, para que também não permitamos 
que qualquer Deputado, de qualquer partido, ao cumprir o seu papel de 
maneira dedicada, possa ser alvo de ataques injustos. 

Então, quero deixar registradas aqui essas considerações como um 
momento de reflexão, para que possamos crescer e construir a sociedade 
que queremos, uma sociedade melhor e mais justa. 

O Deputado Marcos Helênio* - Agradeço ao Deputado Adelmo Carneiro 
Leão o aparte, que acrescenta muito, em termos de conteúdo. 

O Deputado Baldonedo Napoleão (Em aparte)* - Deputado Marcos 
Helênio, quero, em nome da Bancada do PSDB, solidarizar-me com as 
palavras de V. Exa. Manifesto, também, nossa solidariedade para com a 
colega, a honrada, brilhante e digna Deputada Maria José Haueisen. 

Gostaria de comentar que todos temos grande orgulho da nossa imprensa, 
pois é uma instituição de vanguarda no desenvolvimento do .nosso Estado. 
Em todas as áreas, ela tem marcado sua participação no qu-e há de mais 
progressista e avançado, o que nos estimula a perseguir o aperfeiçoamento 
da democracia. Minas é o berço da liberdade. As grandes conquistas 
democráticas do País têm a ver com o sentimento democrático do povo 
mineiro. Mas, infelizmente, episódios e iniciativas como essa estão na 
contramão da gloriosa história de Minas Gerais escrita pela nossa imprensa . 
Esse infeliz jornalista deu, apenas, atestado de que desconhece o Poder 
Legislativo e a prática política vivenciada nesta Assembléia, razão pela qual 
nos manifestamos muito decepcionados com o que aconteceu. 

Repetimos nossa solidariedade com a Deputada Maria José Haueisen pelo 
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constrangimento causado por esse jornalista. 

O Deputado Marcos Helênio* - Agradeço, mais uma vez, em nome da 
Deputada e da Bancada, o apoio do PSDB, na fala do nobre colega 
Deputado Baldonedo Napoleão. 

Quero reforçar, dizendo que esse tipo de julgamento, infelizmente, carreou 
para o lado pessoal, para o lado subjetivo de não conhecer, porque não 
freqüenta a Assembléia. Talvez seja um jornalista de plantão, que não 
acompanha os trâmites legislativos, e, por isso, temos que perdoá-lo. 

O Deputado José Braga (Em aparte)* - Deputado Marcos Helênio, estou 
acompanhando, estarrecido, o pronunciamento de V. Exa., bem como a 
manifestação de nossos pares. Confesso que não conheço o teor da matéria, 
entretanto, pelo que ouvi, concluo que merece o nosso imediato repúdio. 
Digo isso em face da convivência que tenho tido com a Deputada Maria José 
Haueisen desde que cheguei a esta Casa. Acho que ela engrandece Minas 
Gerais e atesta a inequívoca capacidade da mulher mineira. Nesta Casa, ela 
contribui para a política mineira, sobretudo porque atesta que podemos 
conviver na política, homens e mulheres, de maneira harmoniosa, 
entendendo que, juntos, poderemos buscar melhores caminhos e soluções 
para os problemas que afligem a nossa população. 

Desta forma, quero aliar-me aos companheiros, prestar nossa 
solidariedade e, creio, a do nosso partido, o PDT, a essa brava e admirável 
colega. Tenho certeza de que o seu comportamento tem sido irretocável. É 
certo que, muitas vezes, temos divergido, como é norma, e esta é a razão de 
ser desta Casa. Aqui estamos para buscar o entendimento, discutir o que 
enxergamos ou pensamos. Quero deixar o meu protesto e, ao mesmo 
tempo, a minha solidariedade para com a colega. Espero que essa crítica 
seja contemporizada pelos que a fizeram, para se restabelecer a verdade e, 
sobretudo, a justiça. Muito obrigado. 

O Deputado Marcos Helênio* - Agradeço ao Deputado José Braga, que, 
em nome do PDT, manifestou a sua solidariedade, da mesma forma que o 
PFL e o PSDB. Com certeza. todos os pares, mesmo que não tenham 
chance e oportunidade neste momento, serão solidários, considerando-se o 
comportamento, a atitude e o caráter da nossa colega. Caminhando para o 
fechamento dessa intervenção, vamos conceder aparte à nobre colega 
Deputada Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Sr. Presidente, Deputado 
Marcos Helênio, Srs. Deputados, senhores que me escutam nas galerias, 
prezado telespectador, não era minha intenção vir a este microfone para 
falar de um jornalista que conheço, sim. Conheço-o por suas crônicas, lidas 
algumas vezes, e por um programa de televisão em que, às vezes, ele 
aparece. Seria muita alienação e ignorância da minha parte, como política, 
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desconhecer pessoas que têm espaço em jornais e televisão. Mas, a mim, 
pouco interessa falar das qualidades físicas do jornalista, e não me interessa, 
também, criticar e debater as suas idéias, tamanhas são as diferenças, e 
tamanha é a incapacidade de aceitar pontos de vista de outras pessoas que 
ele apresenta. Discutir com aqueles que se consideram um vaso cheio, 
repleto de sabedoria, é perda de tempo. Não me interessava nem me 
interessa, absolutamente, debater as idéias do jornalista Odin Andrade. Que 
ele não me conheça também não é importante, embora, como jornalista, ele 
devesse ter o mínimo de sabedoria para buscar infonmações, uma vez que 
queria fazer críticas à minha pessoa e às minhas idéias, pois o sábio não é 
aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe buscar o que não sabe. Se ele, 
jornalista, queria criticar o meu posicionamento, a minha pessoa, que, pelo 
menos, buscasse infonmações. 

Vejo, ainda, uma incoerência muito grande de sua parte, quando, em um 
dos trechos de sua crônica, ele diz que é certo que tenho um ressentimento 
de origem. Quero deixar bem claro que vivi muito bem a minha infância, a 
minha adolescência e que me orgulho de minha família, de meus ancestrais, 
não tendo absolutamente ressentimentos de origem. Porém, estou grata 
pelas manifestações que ouvi nesta Casa, dos meus companheiros de 
partido, que me conhecem há bastante tempo; dos Deputados que se 
posicionaram aqui, Deputado Sebastião Navarro Vieira, Deputado Baldonedo 
Napoleão, Deputado José Braga, que, em nome de suas bancadas, se 
posicionaram, oferecendo-me solidariedade. Considero esta uma 
solidariedade prestada à Assembléia Legislativa, a todos os parlamentares 
que estão aqui e que não pode-:1, de maneira nenhuma, ser achincalhados 
por qualquer um quando suas iaeias não combinam com as daquele que tem 
espaço na imprensa. A imprensa é fonmadora de opinião. A imprensa é um 
órgão importantíssimo no processo democrático, e uma pessoa que se 
intitula jornalista e que escreve daquela maneira, sem dúvida nenhuma, 
diminui a instituição a que pertence. É uma pena que existam pessoas que 
não se respeitam e não respeitam a sua categoria . 

Entendo perfeitamente que a manifestação de solidãriedade que 
recebemos desta Casa serve para alertar primeiramente a nós próprios e 
para alertar também aqueles que não conhecem os seus limites, que não 
têm respeito por si nem pelos outros, porque, se não falamos nada, com 
certeza devemos lembrar que, mais cedo ou mais tarde, acontecerá aquilo 
que está escrito num poema de rara beleza que diz o seguinte: "Na primeira 
noite entram em nossa casa, roubam uma flor do nosso jardim, e não 
dizemos nada; na segunda noite não se escondem mais, pisam a nossa 
grama, matam o nosso cachorro, e não dizemos nada; até que um dia o mais 
fraquinho deles, percebendo o nosso medo, tira-nos a voz da garganta, 
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rouba-nos a luz, e, porque nunca dissemos nada, já não podemos dizer mais 
nada". Muito obrigada aos senhores pela solidariedade. 

O Deputado Marcos Helênio* - Encerrando, então, estamos escrevendo 
essa nota à imprensa, que respeitamos e que queremos cada vez mais livre, 
com jornalistas cada vez mais responsáveis, que façam críticas, mas não no 
aspecto pessoal, olhando aparência ou aspecto subjetivo, que se conhece ou 
não conhece. 

Quero concluir cumprimentando também o Movimento da Luta 
Antimanicomial e pedindo o apoio desta Casa ao trabalho extraordinário que 
ele desenvolve, há vários anos, lutando por um projeto de liberdade, lutando 
por um projeto que vai ser a redenção, realmente, dos portadores de 
deficiência de saúde mental. Ele aqui está juntamente com os Deputados, 
esperando que o bom-senso permaneça e que o Deputado Hely Tarqüínio, 
como médico, possa, de fato, encaminhar, como está encaminhando, o 
entendimento com relação a essa lei, que custou a passar e que tramitou 
vários anos aqui nesta Casa - a Lei n• 11.802, que dispõe sobre a promoção 
da saúde e a reintegração social do portador de sofrimento mental. (· 
Palmas.) 

Nas emendas propostas pelo nobre Deputado Hely Tarqüínio, parece que 
está havendo um encaminhamento no sentido de se ir não "de encontro", 
como dizem, mas "ao encontro" - porque "de encontro" seria contrariamente 
- dos interesses dessas pessoas que estão sempre à frente de lutas sociais, 
de lutas humanitárias, e essa é uma dessas lutas, que temos de aplaudir 
aqui na Casa. E temos de concordar que são pessoas que estão, no dia-a-
dia, no debate, participando efetivamente junto às pessoas excluídas, às 
vezes marginalizadas e muitas vezes sofredoras, como é o caso dos 
pacientes nessa situação. Portanto, nós, Deputados, queremos manifestar 
total apoio a essa luta de vocês e aguardamos que a votação ocorra com 
pleno entendimento. Queremos, pois, recorrer mais uma vez ao nobre 
colega Deputado Hely Tarqüínio, para que esse entendimento prevaleça na 
votação. Muito obrigado. (· Palmas.) 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Arnaldo Penna, líder do PSDB, em que solicita a 
palavra, pelo art. 71 do Regimento Interno, para, nos termos do seu 
parágrafo único, transferi-la ao Deputado Carlos Pimenta. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 O minutos. 

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos 
apresentando hoje um requerimento, através do qual estamos pedindo a 
inserção, nos anais da Casa, de um artigo da revista "Veja", do dia 8/10, que 
retrata fielmente a situação da saúde pública no nosso País. Eu pediria a 
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paClencia dos senhores para fazer a leitura desse artigo que reputo de 
grande importância. (- Lê:) 

"Sou médico. Não sou um assassino. 
Trabalho como neurocirurgião no Hospital de Urgências de Goiânia, o 

maior do Estado, há cinco anos. No domingo, 28, às 11 h30 da manhã, 
resolvi deixar o plantão no meio e ir para a 8" Delegacia de Polícia. Ali, 
registrei queixa contra o hospital. A acusação: omissão de socorro. Dois dias 
depois, o Diretor do hospital, Dr. Cyro de Castro, apresentou meu nome à 
comissão de ética do hospital para analisar minha atitude, abandono de 
função. Dependendo do julgamento da comissão, posso vir a ser julgado 
pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás e até perder o registro de 
médico, a profissão que exerço há dezessete anos. Corro esse risco, mas o 
faço com absoluta consciência. Abandonei meu plantão, que terminaria às 7 
da noite, por uma razão clara: sou médico, não sou um assassino. Cansei de 
ver pessoas morrerem na minha frente e não poder fazer nada. Cansei de 
falar com mães desesperadas, no corredor do hospital, achando que seus 
filhos estão sendo atendidos, quando, na verdade, estão apenas entubados, 
sem socorro adequado, morrendo. Cansei. Cheguei até a inventar uma saída 
vocabular para a situação. Nunca digo a uma mãe que seu filho está 
morrendo. Digo "seu filho está evoluindo para o óbito". Choca menos. 

Há cinco anos, o Hospital de Urgências de Goiânia, que todo mundo 
conhece por Hugo, era um bom hospital. Ganho ali cerca de R$1.500,00, 
mas minha renda chega a R$5.000,00, com quatro empregos que tenho. De 
um ano para cá, o Hugo se deteriorou demais. Há dois meses, registro no 
livro dos plantões que há gente morrendo porque o hospital não atende 
direito e venho pensando no que fazer. Há vinte dias, liguei para um amigo 
no CRM e pedi que investigassem o hospital. Ele me pediu uma denúncia 
formal, que só me prejudicaria perante a direção. No domingo, quando 
cheguei para o meu plantão, havia três casos graves, todos garotos na faixa 
dos 18 anos, vítimas de acidente de carro. Os quatro médicos responsáveis 
pela triagem não haviam chegado. Os pacientes, inclusive os três garotos, 
estavam em macas na sala de reanimação. Precisavam de uma tomografia 
urgente, pois eu nem sabia o que tinham. Mas o tomógrafo está quebrado há 
duas semanas. Só quem é médico sabe o que é um centro de neurocirurgia 
sem tomógrafo. É como uma sala de cirurgia sem luz. Liguei para a casa do 
Diretor do hospital. Ele me pediu calma, apareceu meia hora depois e deu 
um cheque do hospital de R$260,00 para um dos pacientes fazer a 
tomografia em outro hospital. 

No fim da manhã, explodi. Não podia mais compactuar com aquela 
mentira. Há duas semanas, morreu um paciente, de 24 anos, que chegou 
com múltiplas fraturas no crânio, e não pude fazer nada. O hospital não tem 
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instrumentador para ajudar nas cirurgias. Às vezes, estou operando, deixo o 
paciente com a cabeça aberta num carito da sala, corro para pegar uma 
tesoura ou um grampo e volto. Cansei de improvisar exames de angiografia 
cerebral, uma coisa agressiva e dolorosa, usada nos anos 40. Apalpa-se a 
carótida, uma artéria do pescoço, enfia-se um cateter e injeta-se o contraste 
para chegar à cabeça. Aí, faz-se a radiografia contrastada. Funciona numa 
guerra, num campo de batalha, mas num hospital é um escândalo. Pior: no 
Hugo nem isso dá para fazer mais, porque o hospital não tem contraste. 

A situação de impotência me deixa louco. O que acontece hoje é o 
seguinte: o paciente chega, eu entubo, ponho no respirador, sento-me e o 
espero morrer. Vou lá, faço a ficha e mando o corpo para o IML. Isso já 
aconteceu quatro vezes comigo. Eu não acho que estava matando, acho que 
estava deixando de salvar. Dava o atendimento possível, entubava e 
prolongava a vida no respirador, mas isso não é o suficiente. Assim só se dá 
uma satisfação para a família, que acha que o parente foi atendido só porque 
não está numa maca no corredor. Isso é prática comum nos hospitais. Os 
pacientes morrem, e os parentes acusam os médicos. No ano passado, aqui 
mesmo, um residente, rapaz de 26 anos, recebeu um paciente e, sem 
tomógrafo, teve de fazer um buraco de trépano na cabeça dele, uma prática 
em desuso há quarenta anos, utilizada para saber se havia sangue entre o 
osso e a meninge. Mais tarde, o paciente morreu. O pai esperou o residente 
na porta do hospital, armado. O rapaz saiu pelos fundos. Será que as 
pessoas sabem o que é começar a carreira tendo de sair de um hospital pela 
porta dos fundos? 

Eu saí pela porta da frente e fui à delegacia. Isso não muda o caos da 
saúde pública no País. Mas não vejo o que mais posso fazer. A saúde 
precisa de uma nova mentalidade. Quem disse que saúde tem de dar lucro? 
Nem atendo por convênios como Golden Cross, Blue Life, essas coisas. No 
fundo, acho isso uma picaretagem. Eles vivem glosando despesas com 
exames. Isso é terrível porque destrói a harmonia da relação médico-
paciente. O paciente fica achando que o médico está querendo faturar com 
exames caros. Esses planos ganham fortunas, ninguém sabe-onde põem o 
dinheiro e, de repente, quebram. Uma coisa é certa: a Golden Cross não 
quebrou por pagar exames caros ou altos salários aos médicos. Isso 
ninguém fala por causa do corporativismo. Tenho dez colegas 
neurocirurgiões que concordam em grande parte com o que digo. Depois que 
eu fui à delegacia, não recebi um único telefonema de solidariedade - nem 
de crítica. (Paulo Roberto Taveira, 41 anos, é neurocirurgião no Hospital de 
Urgências de Goiánia)". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fizemos questão de trazer à tona essa 
reportagem para mostrar claramente o caos em que se encontra a saúde 
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pública em nosso País. Somos 12 médicos com assento nesta Casa e 
temos, constante e diutumamente, procurado caminhos para que possamos, 
pelo menos, vislumbrar uma saúde pública de melhor nível e qualidade. 

Defendo o Sistema Único de Saúde, por ser a única porta de acesso à 
saúde elementar para trabalhadores e pessoas que não têm plano de saúde 
nem dinheiro. Defendo que medidas urgentes e elementares sejam tomadas, 
principalmente no nosso Estado, em prol das regiões menos favorecidas. 

Sábado próximo é o Dia do Médico. Não sei se temos muito o que 
comemorar. Sabemos, através da coragem desse colega de Goiânia, a 
situação em que se encontram os médicos. Sabemos que os pacientes estão 
em busca de melhor qualidade de atendimento e dos seus direitos. E 
pessoas ligadas à psiquiatria lutam por um atendimento melhor para os seus 
pacientes. 

Faço esse alerta, mais uma vez, mostrando que a saúde pública tem um 
caminho: a valorização do SUS, por ser a única porta de entrada, 
principalmente, para os menos favorecidos. 

Com a palavra, para um aparte, o Deputado Wilson Pires. 
O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Deputado Carlos Pimenta, quero parabenizar V. Exa. por trazer a esta Casa 
a preocupação no que diz respeito aos médicos e hospitais do Estado e do 
País, mas quero, também, contrapor-me a V. Exa. quando defende o SUS, 
que é um modelo corrupto e corruptor e não atinge os objetivos do povo 
brasileiro, por ter sido herdado da América do Norte, que investe 
US$2.400,00 "per capita". Esse modelo foi imposto aqui, num país de 
Terceiro Mundo, que gasta menos de US$100,00 "per capita" por ano. 

Entendemos a necessidade da classe médica e dos hospitais de se 
posicionarem na discussão desse problema, porque não há seriedade por 
parte daqueles ... 

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) -A Presidência comunica 
ao Deputado Wilson Pires que o tempo do orador se encontra esgotado. 

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Essa discussão, Sr.Presidente, é 
de grande interesse não só para a comunidade e o parlamento mineiro, mas 
também para o povo brasileiro; é uma pena que não possamos continuar a 
discussão. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte e também ao Sr. 
Presidente. A finalidade maior nossa, ao pedir a inserção dessa matéria nos 
anais da Casa, é fazer um alerta: enquanto o Congresso Nacional não definir 
outro modelo, nem V. Exa., continuaremos a defender o único modelo que 
temos no País, que é o SUS, única porta de entrada do trabalhador e das 
pessoas menos favorecidas na rede de atendimento de Minas Gerais e do 
Brasil. Muito obrigado. (- Palmas.) 
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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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não hà número suficiente de 

Deputados para a votação da matéria. Solicito a V. Exa. que encerre os 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a eXtraordinária de logo mais, às 20 horas, para a 
especial de amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária delibe!;ativa também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 12• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quinze horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, 
Antônio Júlio, lvair Nogueira , Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado 
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB) e Adelmo Carneiro 
Leão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, 
Arnaldo Penna, lbrahim Jacob, Marcos Helênio e Antônio Júlio (substituindo 
este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da Comissão de Administração Pública. Encontra-se presente, 
também, o Deputado lrani Barbosa. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Esta reunião se 
destina a ouvir o Sr. Moysés Pereira de Barros, Diretor Central de Cadastro, 
Convênios e Contratos da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente, que trará subsídios para a apreciação do Projeto 
de Lei n• 1.360/97. do Deputado Elmo Braz, que dá nova redação ao art. 1• 
da Lei n• 3.373, de 12/5/95, que estabelece normas pelas quais são as 
sociedades declaradas de utilidade pública e dá outras providências. A 
Presidência convida o Sr. Moysés Pereira de Barros a tomar assento à 
mesa. Logo após, passa a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do 
requerimento que motivou o convite. A seguir, o convidado faz sua 
explanação sobre o projeto e segue-se o debate, do qual participam todos os 
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Deputados presentes. 

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva - Marcos Helênio - Antônio Júlio 

- Adelmo Carneiro Leão. 
ATA DA 10• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely 
Tarqüinio, Antônio Júlio, lvair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão, membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Hely Tarqüinio, lvair 
Nogueira e lrani Barbosa (substituindo o Deputado Dimas Rodrigues, por 
indicação da Liderança do Bloco Social Progressista), membros da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; Roberto Amaral, lrani 
Barbosa (substituindo o Deputado Paulo Pettersen, por indicação da 
Liderança do Bloco Social Progressista), Antônio Júlio (substituindo o 
Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança do PMDB) e Marcos 
Helênio (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança 
do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar os 
pareceres para o 1• Turno do Projeto de Lei Complementar n• 25/97, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano e dá outras providências. Esgotada a 1" Parte da reunião, o 
Presidente suspende os trabalhos. Às 16h15min, verificando a inexistência 
de "quorum" para a reabertura dos trabalhos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. --
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva - Antõnio Júlio - lrani Barbosa -

Glycon Terra Pinto- Baldonedo Napoleão - Miguel Martini - Roberto Amaral -
Jorge Hannas. 

ATA DA 71• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José 
Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Paulo Piau (substituindo 
este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do 
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PFl), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Por solicitação do Presidente, o Deputado José Henrique acusa o 
recebimento de oficio do Presidente da Comissão de Turismo e Esporte da 
Assembléia legislativa do Pará, manifestando especial interesse em manter 
intercâmbio de experiências e conhecimentos com esta Assembléia, no 
tocante ao turismo e ao esporte. Esgotada a 1• Parte da reunião, o 
Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de matérias de deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a 
votação, nos termos da Deliberação da Mesa n• 487, é aprovado o 
Requerimento n• 2.333/97, do Deputado Marco Régis. A seguir, o Presidente 
submete a votação, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de lei n•s 1.132, 1.271 e 1.278/97, que são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente- José Henrique- Paulo Piau. 

ATA DA 73° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às dez horas e quinze minutos do dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados leonídio 
Bouças. Arnaldo Penna, Marcos Helênio, Ajalmar Silva e lbrahim Jacob, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado leonídio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e a ouvir os convidados sobre os repasses de recursos do Tesouro 
Estadual, concedidos a título de auxilio-creche, efetuados pela 
ASSETASCAD, em beneficio dos servidores da Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente- SETASCAD. 
A Presidência informa que foi encaminhado a esta Comissão avulso do 
Projeto de lei n• 1.426/97, do Governador do Estado, que contém a proposta 
orçamentária de 1998, e que o prazo para apresentação de emendas é de 6 
a 20 de outubro. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. O Presidente retira o parecer que emitiu, no 1• turno. sobre o 
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Projeto de Lei no 1.219/97. apresentado na 71" Reunião Ordinária desta 
Comissão. e emite outro parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da 
matéria. Colocado em discussão e votação, é este parecer aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Marcos Helênio procede à leitura do parecer que emitiu, 
no 1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 1.258/97, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Encerrada 
a matéria constante na pauta, o Presidente convida a compor a mesa os Srs. 
Artur de Oliveira. Superintendente Jurídico da SETASCAD. representando o 
Deputado Federal Eduardo Barbosa, Secretário de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente; Aloísio Nardi, Diretor 
Adjunto da Superintendência Central do Tesouro Estadual; Edivam Gomes 
de Olveira. Presidente da ASSETASCAD, e Alvino Custódio, coordenador do 
núcleo de trabalhadores da ASSETASCAD do SIND-UTE. O Presidente 
anuncia a presença de representantes da Comissão de Servidores 
Associados da ASSETASCAD. Inicialmente, faz uso da palavra o Deputado 
Marcos Helênio, autor do requerimento que suscitou esta reunião. A seguir, 
os convidados fazem suas exposições sobre o assunto objeto da 
convocação. O Sr. Artur de Oliveira entrega ao Presidente cópia de 
documentos referentes ao convênio celebrado entre a SETASCAD e a 
ASSETASCAD. O Sr. Alvino Custódio também entrega ao Presidente 
solicitações de informação: uma, ao Secretário de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente; e outra. ao Presidente da 
ASSETASCAD, as quais são repassadas, repectivamente. aos Srs. Artur de 
Oliveira e Edivam Gomes. Antes de passar à fase dos debates, o Deputado 
Leonídio Bouças passa a direção dos trabalhos ao Deputado Ajalmar Silva. A 
seguir, fazem uso da palavra os Deputados Arnaldo Penna, Marcos Helênio 
e Ajalmar Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - Marcos 

Helênio- Anderson Adauto . 
ATA DA 84" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às onze horas do dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, lvair 
Nogueira, Gilmar Machado e Antônio Genaro, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely 
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a 

~----------------------------------~ 
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apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Gilmar 
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos termos do art. 122, IV, 
do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento, na Comissão, dos 
Projetos de Lei n•s 1.420 a 1.425 e 1.427 a 1.436/97. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n•s 913/96 na forma do 
Substitutivo n• 1; 1.336 e 1.380/97 (relator: Deputado Gil mar Machado); 
1.363/97 na forma do Substitutivo n• 1, e 1.390/97 (relator: Deputado Antônio 
Genaro). Os Projetos de Lei n•s 1.301 e 1.325/97 tiveram sua discussão e 
votação adiadas em virtude de pedidos de vista e de prazo deferidos pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei 
n•s 1.318, 1.319 e 1.367/97, este na forma do Substitutivo n• 1 (relator: 
Deputado Gilmar Machado); e 1.369 e 1.378/97 (relator: Deputado lvair 
Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Gilmar 

Machado- lvair Nogueira - Sebastião Costa. 
ATA DA 89• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de outubro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel 
Martini, Péricles Ferreira, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira, 
Antônio Roberto e Álvaro Antônio (substituindo este ao Deputado José 
Braga, por indicação da Bancada do PDD, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar, em turno único, o Projeto de Lei n• 1.383/97, do Deputado 
Péricles Ferreira, que acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar 
operações de crédito. Na ausência do relator, Deputado Roberto Amaral, o 
Presidente solicita ao Deputado Álvaro Antônio que proceda à leitura do 
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parecer. Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio faz a leitura do parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n• 1. Às 
1 Oh20min, registra-se a presença dos Deputados Roberto Amaral e Durval 
Ângelo. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado apresenta 
requerimento pleiteando seja encaminhado ofício ao Sr. João Heraldo Lima, 
Secretário da Fazenda, solicitando cópia do protocolo da renegociação da 
dívida com a União; e a informação, em números absolutos e percentuais, 
dos valores da receita mensal, de janeiro a setembro de 1997, e os 
desembolsos realizados no pagamento das amortizações e giro da dívida 
mobiliária. Posto em votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o 
Deputado Gilmar Machado solicita vista da matéria, o que é deferido pelo 
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 14, terça-feira, às 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral -

Durval Ângelo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.186/97 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.186/97, do Deputado Raul Lima Neto, visa a proibir o 
uso dos cerrados e dos cerrados secundários de todo o território do Estado 
de Minas Gerais para fins específicos de carvoejamento. 

Após publicação, a proposição foi distribuída, nos termos regimentais, às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente. A Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do projeto de lei na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresentou. _ 

Conforme requerimento aprovado em Plenário, na reunião do dia 27/8/97, 
a matéria deverá ser apreciada, também, por esta Comissão. Cumpre-nos, 
portanto, emitir parecer sobre o assunto, quanto a suas implicações no 
âmbito da agropecuária e da política rural. 

Fundamentação 
O Projeto de lei em análise tem por finalidade precípua a proibição do uso 

dos cerrados para fins de carvoejamento. É clara a preocupação do autor 
com a proteção desse ecossistema, que ocupava cerca de 213 do território 
mineiro e que se constituiu na última fronteira de expansão da agricultura no 
Estado. 
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Confonne se depreende do disposto no § 1• do art. 1• da proposição, é 

pennitida a utilização do cerrado para fins agrícolas, desde que essa 
exploração esteja baseada em projetos específicos e observadas as nonnas 
ambientais pertinentes. Apesar de louvável, percebe-se certa contradição 
nesse dispositivo, uma vez que se admite o corte da vegetação para 
exploração com lavouras, mas não se prevê o que fazer com a madeira 
proveniente desse desmaie autorizado. Como se sabe, a produção de carvão 
é uma alternativa de renda que não pode ser desprezada pelo produtor rural, 
notadamente aquele de baixa renda. 

Outrossim, deve-se ter em mente que a economia mineira é extremamente 
deoendente dos produtos de origem florestal, tendo à frente o maior parque 
sicenírgico a carvão vegetal do mundo, além das indústrias de papel e 
celulose, de móveis, de cerâmicas e da construção civil. Por causa dessas 
atividades, a principal fonte de energia do Estado é a proveniente da 
biomassa florestal, que representa aproximadamente 40% da demanda total, 
percentual superior ao da energia hidráulica, do petróleo e derivados e do 
carvão mineral. 

Diante da relevância socioeconômica do setor florestal e da necessidade 
de expansão da agricultura para garantir o abastecimento alimentar, é fácil 
compreender a pressão a que os cerrados e outras tipologias florestais 
nativas estão submetidos. Por isso, é necessário que o Estado detenha uma 
política florestal eficiente, moderna e responsável, que garanta o controle e a 
fiscalização do setor e, ao mesmo tempo, crie mecanismos de incentivo ao 
plantio de novas florestas com fins industriais e para a recomposição dos 
ecossistemas mais frágeis. 

Nesse sentido, é importante retomannos os ensinamentos contidos na 
Agenda 21, resultado da Conferência Rio-92, sobre o conceito de 
desenvolvimento sustentável. Naquela que é vista como a mais extensa e 
detalhada "cartilha" sobre esse princípio - que busca conciliar a relação, cada 
vez mais tensa, entre a espécie humana e a natureza -, encontram-se 
disposições específicas sobre o combate ao desflorestamento (Capítulo 11) e 
a promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável (capítulo 14). 

Ali, preconizam-se ações a serem adotadas pelos governos nacionais e 
locais, que visam à manutenção dos múltiplos papéis e funções dos tipos 
florestais, inclusive o da geração de energia renovável, mediante o manejo 
sustentável das florestas. Esse manejo, ao lado da conservação de áreas 
específicas, é reconhecido como meio eficaz de manter ou restaurar o 
equilíbrio ecológico e de expandir a contribuição das florestas para o bem-
estar do homem e a satisfação de suas necessidades. 

Assim, entendemos que o substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que incorpora ao projeto original a necessidade de 
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elaboração de Plano de Manejo Sustentado para a exploração dos cerrados, 
é mais condizente com aquela filosofia, que busca conciliar o 
desenvolvimento econômico com a necessidade de proteção ao meio 
ambiente. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.186/97 

na forma do Substitu1ivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comis5ões, 15 de outubro de 1997. 
Paulo Piau, Presidente e relator - Elbe Brandão - Olinto Godinho - Luiz 

Fernando Faria. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.232/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De au1oria do Depu1ado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em 
epígrafe tem por escopo dar a denominação de Dr. Rochael Reis Rocha ao 
posto de saúde situado no Município de Campo do Meio. 

Nos termos do disposto no art. 103, V, "a", do Regimento Interno, compete 
a esta Comissão apreciar preliminarmente a matéria, atendo-se aos aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais. 

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição está sujeita ao ditame contido no art. 

61, inciso XIV, da Constituição do Estado, segundo o qual a disposição sobre 
bens do domínio público cabe à Assembléia Legislativa, exigida a sanção do 
Governador do Estado. 

No plano infraconstitucional, a edição de normas para denominação de 
estabelecimento, instituição e próprio público está a cargo da Lei n• 5.378, de 
3/12/69. Segundo o seu art. 1°, alterado pela Lei n• 7.621, de 13/12/79, a 
escolha de denominação para os estabelecimentos, instituições, prédios e 
obras do Estado só poderá recair em nomes de pessoas falecidas que se 
tenham destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à 
coletividade, não podendo, contudo, haver, no mesmo município, mais de 
um dos referidos entes públicos com igual denominação. -

Examinada a documentação que instrui o processo, verifica-se o inteiro 
atendimento às citadas prescrições; assim, não vislumbramos nenhum óbice 
à aprovação do projeto de lei. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.232/97. 
Sala das Comissões, 15 de ou1ubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - lvair Nogueira -

Gilmar Machado- Antônio Júlio -Antônio Genaro . 



PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.301/97 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

408 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe cria 
o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 7/8/97, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para exame preliminar quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao consuHarmos as Constituições Federal e Estadual, deparamos com 

inúmeros comandos voHados para a promoção da educação. Como exemplo 
disso, citamos os arts. 195 a 206, da Constituição mineira, e os arts. 205 a 
214 e 218, §5°, da Constituição da República. 

"A educação, direito de todos, dever do estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho", assegura-nos o legislador mineiro no 
"caput" do art. 195 da Constituição do Estado. Além disso, ressaHamos o 
inciso I do art. 196, que busca garantir o princípio da igualdade de condições 
para o acesso, a freqüência à escola e a permanência nela. 

Os preceitos constitucionais destacados já ilustram o grau de importância 
atribuído pelo legislador constituinte à educação das nossas crianças e dos 
nossos jovens. Para se assegurar um futuro de eqüidade, paz e 
desenvolvimento, é fundamental investir na educação, uma vez que dela 
advém o preparo para o exercício da profissão e para a pesquisa, que 
conduz ao aperfeiçoamento da técnica e da ciência. 

O projeto em tela tem por objetivo. portanto, minimizar o comodismo de 
uma sociedade indiferente à situação de tantos educandos carentes de 
saber, mas desprovidos de recursos financeiros que lhes permitam ter 
acesso ou permanecer na escola de nível médio e superior. 

Garantir a educação e o ensino é objetivo prioritário do Estado, por força 
do disposto no art. 2•, VIl, da Constituição mineira. Além disso, compete a 
ele difundir a educação e legislar sobre ela concorrentemente com a União e 
o Distrito Federal (arts. 1 O, IV, da Constituição do Estado, e 24, IX, da Carta 
Federal). 

Com fulcro nesses comandos constitucionais, não vislumbramos óbice de 
natureza jurídica à tramitação da matéria nesta Casa Legislativa. 

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

legalidade do Projeto de Lei n• 1.301197 na forma apresentada. 
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Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.310/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.310/97, do Deputado Geraldo Rezende, visa a 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada -, com sede no Município de 
Cachoeira Dourada. 

Publicada em 8/8/97, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade funciona há mais de dois anos, tem personalidade 

jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não remuneradas 
pelos cargos que ocupam. Assim sendo, depreendemos que ela atende aos 
requisitos constantes nas leis que disciplinam o processo de declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Estamos apresentando emenda somente para acrescentar a sigla "APAE" 
ao nome da Associação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.310/97 com a 
Emenda n• 1, apresentada a seguir. 

EMENDA N°1 
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada -, com sede no 
Município de Cachoeira Dourada.". 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Sebãstião Costa -

Antônio Genaro- Antônio Júlio- Gil mar Machado. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.327/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n• 1.327/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos 
do Bairro Xangrilá - AMABX -, com sede no Município de Ubá. 

Publicada em 15/8/97, a matéria vem agora a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
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Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcionamento há mais de dois anos, tem 

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada de pessoas idôneas e não 
remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em 
tela, já que foram atendidos os requisitos constantes na Lei n• 12.240, de 
5nl96, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades. 

Apresentamos emenda ao final do parecer, para acrescentar a sigla que 
integra o nome da Associação. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.327/97 com a 
Emenda n• 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N• 1 
Dê-se ao art. 1 • a seguinte redação: 
"Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e 

Amigos do Bairro Xangrilá - AMABX -, com sede no Município de Ubá.". 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Antônio Genaro 

Sebastião Costa - lvair Nogueira - Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.340/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n• 1.340/97 visa a 
declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com sede no 
Município de João Monlevade. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2218/97, foi o projeto encaminhado 
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento lntemo. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com oS" documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, conforme previsto na Lei n• 
12.240, de 5m96. 

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.340/97 conforme apresentado. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
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Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio - lvair Nogueirâ - Gilmar MaChado. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.343/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wilson Trópia, o projeto de lei em epígrafe tem 
como objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho -
NEO -.com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar. nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v. "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O referido Núcleo funciona regularmente há mais de dois anos. tem 

personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas e que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo 
exercício de seus cargos. conforme atestam os documentos anexados ao 
processo, por exigência da Lei n• 12.240, de 5/7/96, que prevê os requisitos 
necessários á declaração de utilidade pública de entidades. 

Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria. 
Conclusão 

Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.343/97 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Antônio Genaro 

Sebastião Costa - lvair Nogueira - Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.354/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Olinto Godinho, tem como objetivo a 
limitação do valor cobrado a título de mu~a de mora pelos órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta do Estado . 

Publicado em 4/9/97. foi o projeto distribuído a esta CÕmissão. para 
receber parecer quanto à sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise objetiva ajustar a legislação estadual ao regime 

de estabilização monetária, no que diz respeito à cobrança de mu~as em 
decorrência do não-pagamento. no seu termo. das obrigações assumidas 
diante dos órgãos e entidades da administração pública. Para tanto, a 
exemplo do que ocorreu em âmbito federal, relativamente às relações de 
consumo, estipula que a pena máxima, em face do inadimplemento do 
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consumidor ou contribuinte, não pode ultrapassar 2% do valor do débito. 

O projeto visa a possibilitar, ainda, o parcelamento das dívidas dos 
municípios mineiros, mediante a concessão de prazos flexíveis para a 
quitação de débitos, que poderão ser parcelados em até 100 meses. 

Quanto à constitucionalidade, é importante frisar que, pelo fato de 
estabelecer um critério para aplicação de pena no âmbito da administração 
pública estadual, esta Casa não está a legislar sobre direito civil, cuja 
competência é privativa da União. 

A proposição insere-se entre as previstas no art. 61 da Constituição 
mineira, que, em seu "caput", coloca entre as atribuições desta Casa dispor 
sobre todas as matérias de competência do Estado. Como o projeto diz 
respeito aos contribuintes em débito com a Fazenda Pública, é importante 
lembrar que o inciso 111 do referido artigo arrola como matéria de lei as 
disposições acerca do sistema tributário estadual, da arrecadação e 
distribuição de rendas. 

Quanto à iniciativa, a proposição não encontra óbice, já que a matéria não 
se insere entre as constantes no art. 66 da Carta do Estado. 

Entendemos ser pertinente, entretanto, a apresentação do Substitutivo n• I, 
que passa a fazer parte deste parecer e objetiva apenas adequar o texto da 
norma à técnica legislativa. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.354/97 na forma do Substitutivo n• 1, 
a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Limita o valor da multa de mora devida a entidade da administração 

pública estadual e a concessionária e permissionária de serviço público e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - A multa de mora devida por consumidor a entidade da 

administração pública ou a concessionária e permissionária de serviço 
público não será superior a 2% (dois por cento) do valor do déMo. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a multa de 
mora devida por contribuinte em débito com a Fazenda Pública. 

Art. 2• - Ao município em débito com as entidades referidas no art. 1•, 
poderá ser concedido prazo de até 1 OO(cem) meses para a quitação da 
divida. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Sebastião Costa -
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.375/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Deputado Arnaldo Canarinho, por meio do Projeto de Lei no 1.375/97, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Carmópolis de Minas, com sede no Município 
de Carmópolis de Minas. 

Publicado em 13/3/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade funciona há mais de dois anos, tem personalidade 

jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não remuneradas 
pelos cargos que ocupam. A Associação atende, portanto, aos requisitos 
constantes nas leis que disciplinam o processo de declaração de utilidade 
pública de entidades. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.375/97 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro- lvair Nogueira- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.382/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Rela1ório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 
destaque objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Alterosa, com sede no Município de 
Alterosa. _ 

Publicado em 18/9/97, vem o projeto a esta Comissão- para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação anexada ao processo, a referida entidade 

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é 
formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em tela, já 
que foram atendidos os requisitos constantes na Lei n° 12.240, de 5/7/96, 
que dispõe sobre o processo de declaração de utilidade pública. 
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Embora o processo esteja corretamente instruído, cumpre-nos apresentar 

emenda ao projeto para corrigir o nome da instituição. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei no 1.382/97 com a Emenda no 1, redigida a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Alterosa, com sede no Município de 
Alterosa.". 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro- Gilmar Machado- lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.404/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem Guimarães -
ABCG -,com sede no Município de Mendes Pimentel. 

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade em questão 

tem personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem nenhum tipo de 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

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

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de 
emenda ao art. 1° da proposição, para acrescentar a sigla que integra o 
nome da instituição, conforme consta no seu estatuto. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.404/97 com a Emenda no 1, a seguir 
redigida. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Benfeitora 

Carmem Guimarães - ABCG -, com sede no Município de Mendes 
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Pimentel.". 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa, relator - lvair Nogueira 

Gilmar Machado -Antônio Júlio- Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.411/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei n• 1.411/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de Ação Social João 
Calvino, com sede no Município de Contagem. 

Publicado em 26/9/97, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme prevê a Lei n• 12.240, de 5/7/96, podem ser declaradas de 

utilidade pública as sociedades civis, as associações e as fundações 
constituídas ou em funcionamento no Estado, desde que estejam em 
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria seja composta por 
pessoas de reconhecida idoneidade e não remunerados pelo exercício de 
suas funções. 

Examinada a documentação anexada ao processo, verifica-se o 
atendimento às exigências legais. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.411/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Antônio Genaro -

Antônio Júlio- Sebastião Costa- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.413/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n• 1.413/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no 
Município de Governador Valadares. 

Publicado em 26/9/97. vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, segundo estabelece o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em exame é pessoa jurídica, conforme se constata pela 

documentação juntada ao processo. De acordo com o atestado da autoridade 
competente, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de 
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pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos. 

Por preencher os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade 
pública prescritos na Lei n• 12.240, de 5/7/96, toma-se a Creche habilitada 
ao titulo pretendido. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.413/97 na fomna proposta. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio 

Antônio Genaro- lvair Nogueira - Gilmar Machado. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 309" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Cleuber Cameiro e José Militão 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.462 e 1.463197 - Requerimentos n•s 2.361 a 2.367197 - Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Cleuber Cameiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Maria Olivia - Adelmo Cameiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar 
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Amaldo Canarinho - Amaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Durval Ângelo-
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar 
Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lvair Nogueira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Militão -
Leonidio Bouças - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pérides Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto 
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninha Zeitune -Wanderley Ávila - Wilson Pires 
-Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Cameiro) -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 mineirQ, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2"-Secretário, para proeeder 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. 
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Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.462/97 

Dispõe sobre a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de que trata a Lei 
Federal n• 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, de que trata a Lei Federal n• 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, será implantado no Estado, a partir do 
dia 1• de janeiro de 1998. 

Art. 2"- Para viabilizar o cumprimento no disposto no art. 1" desta lei, fica 
o Estado obrigado a: 

I - implantar o plano de carreira e remuneração do magistério estadual, de 
que tratam os arts. 9" e 1 O da Lei Federal n• 9.424, de 24 dezembro de 1996; 

li - instituir conselho estadual encarregado de acompanhar e controlar a 
repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo, até o dia 15 de 
dezembro de 1997, nos termos do art. 4" da referida lei; 

111 - fornecer as informações solicitadas por ocasião do censo escolar, ou 
para fins de elaboração de indicadores educacionais, bem como cumprir as 
demais condições estabelecidas no art. 1 O da referida lei federal. 

Parágrafo único - A inobservância dos prazos previstos neste artigo sujeita 
a autoridade responsável às sanções administrativas e civis cabíveis. 

Art. 3" - Os recursos devidos pelo Estado ao Fundo, nos termos do art. 1• 
da Lei Federal n• 9.424, de 24 de dezembro de 1996, serão depositados até 
o 100 dia útil de cada mês, na forma prevista no art. 3" da referida lei federal. 

§ 1" - A cada semestre, será feito um acerto no valor dos repasses 
realizados nos últimos seis meses, levando-se em consideração a receita 
efetivada do Estado e dos municípios. 

§ 2" - Os repasses a serem depositados, mensalmente, nas contas 
previstas no art. 3° da Lei n• 9.424, de 1996, após o ajuste previsto no§ 1", 
terão como referência a receita realizada mês a mês do semestre 
imediatamente anterior. 

Art. 4" - O valor destinado a cada aluno por ano, de que trata o art. 6" da 
Lei Federal n• 9.424, de 24 de dezembro de 1996, será o valor obtido após a 
divisão dos recursos destinados ao Fundo pelo número de alunos 
matriculados nas redes de ensino estadual e municipal, considerando-se 
para esse fim as matrículas de 1• à a• séries. 

Art. 5° - O custo por aluno a que se refere o artigo anterior, considerando-
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se a diferenciação segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimento, 
será acrescido dos seguintes percentuais: 

I - mais 30% desse valor, por aluno de ensino especial; 
11- mais 100% desse valor, por aluno da zona rural; 
111 - mais 200% desse valor, por aluno matriculado em APAE. 
Art. s•- O Estado auxiliará os municípios que o solic~arem na const~uição 

dos conselhos previstos no art. 4• da Lei Federal n• 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, ou na formação de conselhos regionais, garantida a 
representação prevista na referida lei. 

Art. 6° - A subst~uição do diretor das escolas estaduais municipalizadas só 
poderá ser fe~a após o ocupante do cargo ter cumprido o seu mandato, 
excetuando-se dessa norma os casos previstos em lei. 

Art. 7• - A municipalização do ensino só poderá ser feita após o 
atendimento de todos os requisitos previstos na Lei n• 9.424, de 1996. 

Art. s•- Os municípios que ainda mantêm o ensino de 2• grau, ao optarem 
pela municipalização do ensino fundamental, transferirão para o Estado a 
responsabilidade por sua manutenção. 

Art. 9° - O Estado se responsabilizará pelo ensino técnico e 
profissionalizante, criando, a cada comprovação da demanda, mediante a 
matricula de 25 alunos, uma nova turma. 

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no "caput" desse artigo 
importa crime de responsabilidade. 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de de 1997. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Lei Federal n• 9.424, de 24/12/96, que dispõe sobre o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, determina que o referido Fundo esteja 
automaticamente implantado a partir do próximo dia 1 • de janeiro. quando 
Estados e ·municípios deverão ter tomado todas as providências necessárias 
para que possam ter acesso aos seus recursos. 

Entre essas providências, devem ser destacadas aquelas que dizem 
respeito ao levantamento do número de alunos do ensino fundamental que 
estarão sob a responsabilidade do Estado e dos municípios; a definição de 
planos de carreira e remuneração do magistério, de forma a assegurar 
remuneração digna aos professores, estimulo ao trabalho docente e melhoria 
da qualidade do ensino; a const~uição de conselhos com a finalidade de 
exercer o acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a 
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmb~o de cada esfera 
administrativa. 
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Cumpre ao Poder Legislativo estabelecer em lei a forma mais adequada 

para que o Estado se ajuste aos comandos da norma federal, de modo que 
sejam proporcionadas aos municípios condições favoráveis para acesso aos 
recursos do FUNDEF. 

A necessidade de uma lei que estabeleça as normas de implementação do 
FUNDEF no Estado levou-nos a apresentar este projeto. pois, dessa forma, 
estamos deflagrando o processo de implantação do Fundo e, ao mesmo 
tempo, colaborando com os nossos municípios que, até .1"/1/98, deverão 
estar com a sua legislação adequada às novas regras destinadas ao ensino 
fundamental. 

O projeto em tela é o início da discussão e deverá ser aperfeiçoado, 
durante a sua tram~ação, mediante a colaboração dos Deputados e dos 
segmentos sociais interessados. 

Incluímos, ainda, dispos~ivo que trata da subst~uição do ocupante do 
cargo de Diretor de escola estadual, com o intu~o de preseiVar a soberania 
popular, que é exercida de forma democrática, quando a comunidade escolar 
comparece às umas para escolher a direção da escola. 

Em face do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.463/97 
Declara de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com 

sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de 

Uberaba. com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1997. 
Paulo Piau 
Justificação: A Sociedade Eunice Weaver de Uberaba desenvolve um 

trabalho de prevenção e combate à hanseniase. São cadastradas as pessoas 
portadoras dessa doença, e a entidade procura dar assistência financeira, 
moral e material às famílias dos doentes na forma de comida, remédios e 
materiais escolares para os filhos. Essa atividade proporciona ao portador de 
hanseníase conforto psicológico e a necessária tranqüilidade durante a fase 
de seu tratamento. A Sociedade em questão é uma das mais importantes 
entidades filantrópicas de Uberaba e necess~a da declaração de utilidade 
pública para dar continuidade a sua obra, que é um orgulho para a cidade e 
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para todos que dela dependem. 

- 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° 2.361/97, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 

formulado ao Secretário da Educação pedido de informação sobre a 
demissão das Diretoras das Escolas Estaduais Carlos Luz, Herculégio 
Antônio Borges e Deolindo de Freitas Paixão, do Município de Conceição 
das Alagoas. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.362/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à construção 
de um posto odontológico no Distrito de Umburaninha, no Município de 
Bertópolis. 

N° 2.363/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à ampliação 
do posto de saúde do Município de Bertópolis. (- Distribuídos à Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

N° 2.364/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo 
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas 
com vistas à construção de pontes sobre o rio Umburana e o córrego Fundo, 
no Município de Bertópolis. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.365/97, do Deputado Bilac Pinto, solicitando a transcrição nos anais 
da Casa de abaixo-assinado em que professores do Município de Pouso Alto 
solicitam melhorias para sua classe. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.366/97, elo Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com o Presidente da COPASA-MG pelo 
trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa empresa. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 2.367/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Presidente 9a Irmandade 
Nossa Senhora elas Mercês ele Montes Claros e o Provedor clã Santa Casa 
ele Montes Claros, extensivo aos demais membros dessas entidades, pelo 
transcurso elo 120° aniversário ela Santa Casa ele Montes Claros. (- À 
Comissão ele Saúde e Ação Social.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente- A seguir, a Presidência , nos termos § 1° elo art. 23 do 

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para dar 
prosseguimento ao fórum técnico sobre o ensino fundamental sob a nova 
legislação, com o tema "Municipalização elo Ensino Fundamental em Minas 
Gerais". 
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- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Estão reabertos os trabalhos 

ordinários. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 17, às 9 horas, e 
para a especial da mesma data, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 25" REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e sete, 
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados 
Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Ivo 
José, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Navarro Vieira, José 
Braga, Durval Ângelo, Roberto Amaral, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, 
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz, declara abertos os trabalhos; após, é a ata da reunião anterior lida e 
aprovada. Isto posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade 
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos 
liberados por esta Casa a titulo de Subvenção Social, Auxílios para 
Despesas de Capital e Transferências a Municípios, nos termos do art. 3°, 111, 
da Lei n•11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n• 1.428 e das demais 
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados 
Errnano Batista, Corregedor; Geraldo Rezende, relator no âmbito da Mesa, e 
José Braga, relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando as prestações de contas, 

·.cada um por sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Associação Ação Social Paroquial Capelinha, 
Associação Aposentados Pensionistas Timóteo, Associação Assis!. Entre 
Amigos - Asasena, Associação Comun. Bairro Baixo, Associação Comun. 
Bairro Sarobal, Associação Comun. Bom Jardim, Associação Comun. lapu, 
Associação Comun. Moradores Rua São Geraldo, Associação Comun. Nossa 
Sra. Fátima - Cachoeira Prata, Associação Comun. Nossa Sra. Lourdes, 
Associação Comun. Porto Agrário, Associação Comun. Rural Distrito Santa 
Cruz Salinas, Associação Desenv. Comun. Recreio, Associação Desenv. 
Região Pindorama, Associação Esportiva lguatamense, Associação 
Esportiva Nova Estrela, Associação Lions Criança, Associação Mineira 
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Paraplégicos, Associação Moradores Alto Lobo, Associação Moradores 
Bairro Nossa Sra. Aparecida - T.cora, Associação Moradores Povoado 
Lagamar Coqueiros, Associação Municipal Assistência Social Juatuba -
Amaj, Associação Pais Amigos Excepcionais - Caeté Associação Pais 
Amigos Excepcionais - Luz, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Martinho Campos, Associação Pequenos Produtores Rurais Parreiras, 
Associação Pequenos Produtores Rurais São João Missões, Associação 
Prevenção Câncer Mulher, Augusta Respeitavel Loja Maçõnica Sol Nascente 
No. 144, Caixa Assis!. Beneficência Grande Oriente Minas Gerais, Caixa 
Escolar Padre Adalberto, Caixa Escolar Pequeno Príncipe, Caixa Escolar 
Professora Filomena Maria Coelho Pimentel, Conselho Desenv. Comun. 
Sacramento, Conselho Popular Defesa Dir. Humanos Moradores B. 
Felicidade, Cultura Artística Minas Gerais, Instituto Ação Social Amor Obras, 
Loja Macõnica Templários ltapiracaba, Obra Unida Santa Luiza Marilac 
Pouso Alegre Ssvp, Prefeitura Municipal Campina Verde, Prefeitura 
Municipal Esmeraldas, Prefeitura Municipal Felizburgo, Prefeitura Municipal 
Lagoa Patos, Prefeitura Municipal Nova Ponte, Prefeitura Municipal Prata, 
Santa Casa São Vicente Paulo. Submetidos a discussão e votação, são os 
pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Dílzon Melo - Francisco Ramalho - Maria 

Olívia - Elmo Braz- Miguel Martini - José Braga - Durval Ângelo - Sebastião 
Helvécio - Ermano Batista. 

ATA DA 40• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 

Ás dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Anivaldo Coelho e Arnaldo Penna (substituindo este à Deputada Elbe 
Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, declara abertos os trabalhos, solicita ao Deputado Anivaldo Coelho 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes, e informa que a reunião se destina a 
debater os programas do Governo Estadual para o setor mineral, e que, para 
tanto, foi convidado o Deputado Marcelo Gonçalves, Secretário de Estado de 
Minas e Energia. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da 
Comissão. A Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado 



424 
Anivaldo Coelho. Este submete a votação, e é aprovado, requerimento do 
Deputado Álvaro Antônio, em que solicita seja convidado o Presidente do 
COPAM para prestar informações a respeito dos resultados das audiências 
públicas realizadas em Cristália e Acanã com os atingidos pela construção 
~a barragem de lrapé. Retomando à direção dos trabalhos, o Deputado 
Alvaro Antônio registra a presença do Sr. Lauri Bez, Superintendente de 
Recursos Minerais da Secretaria de Minas e Energia, representando o 
Secretário, a quem convida para tomar assento à mesa. A Presidência passa 
a palavra ao Deputado Anivaldo Coelho, autor do requerimento que motivou 
a reunião. Após suas considerações, é concedida a palavra ao convidado. 
Este faz sua exposição, seguindo-se amplo debate. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença do convidado e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Álvaro Antônio, Presidente- Anivaldo Coelho- Bilac Pinto. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA, NO PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM 

INSTRUMENTOS POLITICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO 
RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE 

FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS 
E, AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM 

AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE 
FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados lbrahim Jacob, Wilson Pires e Baldonedo Napoleão, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado lbrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e informa que não há 
ata a ser lida, uma vez que esta é a primeira reunião da Comissão, a qual se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a 
programar os trabalhos. O Presidente "ad hoc" determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida para atuar como 
escrutinador o Deputado Wilson Pires. Procedida a votação e feita a 
apuração, são proclamados eleitos, por unanimidade, o Deputado lbrahim 
Jacob para Presidente e o Deputado Baldonedo Napoleão para Vice-
Presidente. O Deputado lbrahim Jacob declara empossado como Vice-
Presidente da Comissão o Deputado Baldonedo Napoleão e passa-lhe a 
direção dos trabalhos. O Vice-Presidente agradece a confiança nele 
depositada e, após dar posse ao Presidente eleito, retoma a ele a 
Presidência. O Deputado lbrahim Jacob agradece a confiança dos colegas e, 
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na oportunidade, designa como relator o Deputado Wilson Pires. Ouvidas as 
sugestões dos membros da Comissão, fica estabelecido que as reuniões 
ordinárias serão às quartas-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
lbrahim Jacob, Presidente - Baldonedo Napoleão - Anderson Adauto -

Wilson Pires. 
ATA DA es• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel 
Martini, Roberto Amaral, Durval Ângelo, José Braga e Sebastião Navarro 
Vieira, membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes, ainda, 
os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Ajalmar Silva e Álvaro Antônio. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os 
Srs. Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas; Marcelo Marinho Couto, Diretor do Departamento Estadual de 
Obras Públicas - DEOP-MG -, e Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, 
Diretor-Geral do DER-MG, e a apreciar a matéria constante na pauta. Neste 
momento, o Presidente faz a leitura do "fax" enviado pelo Diretor-Geral do 
DER-MG explicando o motivo de sua ausência e indicando para representá-
lo os Srs. José Élcio Santos Montezi e Marcos Antônio Frade, 
respectivamente, Vice-Diretor e Assessor de Planejamento e Coordenação 
do DER-MG. Encontram-se presentes, ainda, os Srs. Geraldo Fernandes, 
Diretor do Centro de Orçamento; Mareei de Paoli, Superintendente de 
Planejamento e Coordenação, e o Cel. Hermes Batista, Assistente Militar, 
todos da Secretaria de Transportes e Obras Públicas. A seguir: o Presidente 
dá ciência da correspondência que está encaminhando ao Sr. João Bosco 
Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, na qual solicita a 
especial atenção do Tribunal aos assessores técnicos e parlamentares desta 
Casa, facilitando o seu acesso às informações técnicas necessárias ao pleno 
exercicio das funções e prerrogativas inerentes a esta Assembléia 
Legislativa. Após, o Presidente, autor do requerimento que motivou o 
convite, tece suas considerações iniciais. A seguir, os convidados fazem 
detalhada explanação sobre o assunto em pauta. O Presidente abre amplo 
debate entre o convidado e os Deputados, conforme consta nas notas 

~----------------------------------------J 
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taquigráficas. Após os debates, o Presidente agradece aos convidados os 
valiosos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão e, verificando a 
inexistência de "quorum' para a apreciação da matéria constante na pauta, 
encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Álvaro Antônio -

Roberto Amaral - Gilmar Machado - Péricles Ferreira - Durval Ângelo 
Antônio Roberto. 

ATA DA 50" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Às nove horas e trinta minutos do dia oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvair 
Nogueira, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado lvair 
Nogueira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Ângelo que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Após, o Presidente procede à leitura de 
correspondência do Sr. Pedro Wilson, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados, convidando os membros desta 
Comissão para participarem do evento Dia Mundial da Alimentação, a ser 
realizado no dia 16/10/97; do Deputado Marcos Rolim, Presidente da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, convidando os membros desta Comissão para 
participarem do ato de lançamento da I Conferência Estadual de Direitos 
Humanos, naquele Estado; do Sr. Aguinaldo Rodrigues Gomes, Coordenador 
de Organização do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal 
de Uber1ândia, convidando o Presidente da CPI do Sistema Carcerário para 
participar do 11 Congresso Científico-Cultural da Universidade Federal de 
Uber1ândia; e dos detentos do Departamento de lnvestigaçOes - DI -, na 
Lagoinha, reclamando da ação de policiais após a rebelião ocorrida no dia 2 
de outubro. A seguir, o Presidente informa aos Deputados que o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei n• 1.426/97, que contém a 
proposta orçamentária para o exercício de 1998, é de 6 a 20/10/97. Passa-se 
à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo apresenta três 
requerimentos, nos quais solicita seja realizada visita à Fazenda Canaã, 
localizada perto do Município de Ribeirão das Neves, onde se trabalha com a 
recuperação de viciados em drogas; seja nomeada uma representação da 
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Comissão para participar de debate sobre a violência policial no Município de 
Raul Soares, a realizar-se na Câmara Municipal daquela cidade, no dia 
22/1 0/97; seja feita visita ao Sanatório Santa Fé, que trata hansenianos, no 
Município de Três Corações, para apurar denúncias de desalojamento de 
uma das residentes daquele estabelecimento. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida, o Deputado 
João Batista de Oliveira apresenta requerimento solicitando seja feita visita 
no Departamento de Investigações -DI -, com o objetivo de apurar denúncia 
encaminhada a esta Comissão pelos detentos daquele Departamento. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Prosseguindo, o 
Deputado lvair Nogueira lê relatório da visita feita à entidade Desafio Jovem, 
no dia 1°/10/97. Colocado em discussão e votação, é aprovado o relatório. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Miguel Martini - Durval Ângelo -

João Batista de Oliveira. 
ATA DA 54" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às nove horas e trinta minutos do dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo 
Penna, Aílton Vilela e Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão. Na 
ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trópia assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a 
Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n•s 
514/95 e 1.235/97 e, ao Deputado Aílton Vilela, os Projetos de Lei n•s 1.264 
e 1.274/97. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 2" Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Discutido e votado, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 514/95 (relator: 
Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, à fase de discussão e votação 
de proposições de deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e 
votados, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n•s 1.235/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 
1.264/97 e 1.274/97 (relator: Deputado Aílton Vilela). Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
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Wilson Trópia, Presidente -Arnaldo Penna- Bilac Pinto. 
ATA DA ao• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de outubro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas. Wilson Pires e Adelmo 
Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, 
também, a Deputada Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente infomna que a reunião se destina a ouvir os seguintes 
convidados: Drs. Antônio Mariano Luca, Gerente de Recursos· Humanos da 
Thompson S.A., e Rodrigo Pires do Rio, médico do trabalho, ergonomista, 
estudioso de doenças profissionais, especificamente a LER, os quais irão 
discutir sobre o Projeto de Lei n• 1.205/97, da Deputada Maria José 
Haueisen, que institui procedimentos especiais para a prevenção e a 
detecção dos casos de Lesões por Esforços Repetitivos - LER. Na 
oportunidade, a Deputada Maria José Haueisen apresenta requerimento 
solicitando seja, também, ouvido o Sr. José Carlos Sandes, portador de LER. 
Submetida a votação, é a matéria aprovada. O Presidente justifica a 
auséncia da Ora. Jandira Maciel da Silva, da Coordenação da Saúde do 
Trabalhador da Secretaria de Estado da Saúde, e passa a palavra, pela 
ordem, ao Dr. Antônio Mariano Luca, que faz sua exposição, seguido dos 
demais convidados. Participam dos debates todos os parlamentares 
presentes, confomne consta nas notas taquigráficas. Não havendo "quorum" 
para a apreciação das matérias constantes na pauta. a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, detemnina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Carlos Pimenta- Wilson Pires. 
ATA DA 69' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e sete, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto 
Amaral, Durval Ângelo e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto Amaral que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, infomna que a reunião se destina a 
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apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Ônio Fialho Miranda, Prefeito Municipal de 
Recreio; Virgílio Galassi, Prefeito Municipal de Uberlândia; Arnaldo Lemos 
Figueiredo, Delegado Federal de Agricu~ura em Minas Gerais; Homero 
Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal 
em Minas Gerais; Ruy Soares Leal, substituto do Superintendente de 
Negócios da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais; Paulo Afonso 
Romano, Secretário de Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; Fernando 
Alberto Freire, Gerente de Convênios da Fundação Nacional de Saúde; 
Flávio Vinicius Macedo, Coordenador Geral do Fundo Nacional de Cultura da 
Secretaria de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura; Geraldo Jabbur, 
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; das Sras. Maria Elizabeth 
Santiago Contreiras, Secretária Adjunta da Secretaria de Políticas de 
Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, e Yara Januzzi, Assessora do 
Presidente do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal; da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco - CODEVASF - e da Comissão Representativa dos Empregados e 
Ex-Empregados do Grupo Mendes Júnior, enviando informações a respeito 
de ações trabalhistas que moveram contra o Grupo. Na fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, o Deputado Durval Ângelo apresenta 
requerimento no qual solicita seja autorizada a visita dos membros da 
Comissão às obras de prolongamento da Via Expressa Leste-Oeste, no 
trecho entre as cidades de Contagem e Betim. Posto em votação, é o 
requerimento aprovado. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia. Neste 
momento, o Presidente transfere a direção dos trabalhos ao Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, para que seja apreciado o Projeto de Lei n° 
939/96, por se tratar de matéria de sua autoria. Com a 'palavra, o Deputado 
Durval Ângelo, relator do projeto, emite parecer mediante o qual conclui pela 
sua aprovação na forma do vencido no 1° turno. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Logo após, o Deputado Miguel Martini 
reassume a Presidência da reunião. Com a palavra, o relator do Projeto de 
Lei no 1.032/97 emite parecer pela aprovação do projeto na forma do vencido 
no 1° turno, e o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei n° 
1.315/97, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto 
na forma do vencido no 1° turno. Colocados em discussão e votação, cada 
um por sua vez, são os pareceres aprovados. A seguir, o Deputado Durval 
Ângelo, relator do Projeto de Lei n° 1.329/97, solicita prazo regimental para 
emitir parecer, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Com a palavra, o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei no 1.122/97, 
emite parecer pela aprovação do projeto no 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputado 
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Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n• 1.189/97, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1• turno, com 
a Emenda n• 1. Colocados em discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Quanto ao Projeto de Lei n• 1.195/97, o relator, Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, solicita prorrogação do prazo para emitir parecer, 
e seu pedido é deferido pelo Presidente. Logo após, são aprovados os 
Pareceres para o 2• turno dos Projetos de Lei Complementar n•s 1.207/97 
(relator: Deputado Roberto Amaral) e 1.208/97 (relator: Deputado Sebastião 
Navarro Vieira), os quais concluem pela aprovação da matéria na forma do 
vencido no 1• turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. A seguir, passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira conclui pela 
aprovação do Requerimento n• 2.312197. Colocada em votação, é aprovada 
a proposição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral -

Gil mar Machado.- Álvaro Antônio. 
ATA DA 22" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quatorze horas do dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem no auditório da Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Kemil Kumaira, Ajalmar 
Silva e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença dos Deputados Romeu Queiroz, Ivo José, Alberto Pinto Coelho, 
Antônio Roberto, Djalma Diniz, Ermano Batista, Geraldo Nascimento, Marcos 
Helênio, Olinto Godinho, Sebastião Costa e Wilson Pires e dos Deputados 
Federais Ronaldo Perim e Israel Pinheiro Filho. Havendo número regimental, 
o Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a debater, em 
audiência pública, o Programa Estadual de Concessão de Rodovias, 
particularmente no que se refere à duplicação do trecho rodoviário Belo 
Horizonte - João Monlevade - lpatinga - Governador Valadares. O Presidente 
convida para tomarem assento à mesa os Srs. Bonifácio Mourão, Prefeito 
Municipal de Governador Valadares; Renato Fraga, Presidente da Câmara 
Municipal de Governador Valadares; Francisco Chico Ferramenta Delfino, 
Prefeito Municipal de lpatinga; Édson Soares, Prefeito Municipal de Teófilo 
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Otôni e Presidente da A,MUC e da AMM; os Deputados Federais Ronaldo 
Perim e Israel Pinheiro Filho e o Sr. José Mascarenhas Filho, Coordenador 
do Programa Estadual de Concessão de Rodovias. A seguir, o Presidente 
registra a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, de 
lideranças empresariais e sindicais e de representantes da sociedade civil, 
totalizando 220 pessoas, confonne consta no livro de registro. O Presidente 
comunica o recebimento de ofício do Deputado Federal João Fassarella, por 
meio do qual infonna a impossibilidade de estar presente à reunião e 
expressa seu irrestrito apoio ao pleito da região. Prosseguindo, o Presidente 
acusá o recebimento de manifestações do Sr. Mauricio Guerra, comerciante 
em lpatinga; dos Srs. Edson Ferreira Filho, Maurinho Alves Zanone e 
Adelson Fernandes, Vereadores à Câmara Municipal de lpatinga, 
representando essa Casa; do Sr. Aleísio de Araújo Costa, Presidente 
Regional do Lions Clube Internacional; do Sr. Itamar Melgaço, representando 
o Sindicato dos Produtores Rurais de Caeté; de Comissão Especial 
representante da Câmara Municipal de Nova Era e de representantes das 
Câmaras Municipais, de entidades de classe, de associações comunitárias e 
da imprensa do vale do rio Doce, em apoio à mencionada duplicação. A 
seguir, o Presidente profere suas considerações iniciais e passa a palavra ao 
Sr. Bonifácio Mourão; aos Deputados Ivo José, autor do requerimento que 
motivou a reunião, e Ronaldo Vasconcellos; aos Srs. José Mascarenhas, 
Édson Soares, Israel Pinheiro Filho, Ronaldo Perim, Chico Ferramenta, 
Renato Fraga e José Anchieta Poggiali; ao Deputado Marcos Helênio e ao 
Sr. Mauricio Guerra. Durante seu pronunciamento, o Deputado Federal Israel 
Pinheiro Filho entrega ao Presidente Romeu Queiroz cópia de estudo, 
elaborado por sua assessoria, acerca da viabilidade da duplicação e 
construção das BRs 262 e 381, no qual se questionam os dados técnicos 
apresentados pelo DER-MG sobre o assunto. Segue-se amplo debate, 
confonne consta nas notas taquigráficas. Em virtude da polêmica criada e 
após convite do Prefeito Chico Ferramenta, a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização, a partir de solicitação do Deputado Marcos 
Helênio, delibera por comparecer a encontro para debater· o tema, em 
lpatinga, dia 31/10/97, e pela realização de reunião conjunta com a 
Comissão de Administração Pública, em 13/11/97, na Assembléia 
Legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
acolhida por parte das lideranças de Governador Valadares, a presença dos 
parlamentares federais e estaduais, das autoridades federais, estaduais e 
municipais, dos representantes das classes empresarial e sindical, da 
sociedade civil e da imprensa, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, detennina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Militão - José Braga - Baldonedo 

Napoleão. 
ATA DA 90" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, 
Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado, Roberto Amaral e Álvaro Antônio 
(substituindo este ao Deputado José Braga, por indicação da Bancada do 
PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Álvaro Antônio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se 
destina a apreciar, em turno único, o parecer sobre o Projeto de Lei n• 
1.383/97, do Deputado Péricles Ferreira, que acresce o limite fixado para o 
Poder Executivo realizar operações de crédito. O Presidente esclarece que, 
na reunião anterior, o Deputado Álvaro Antônio procedeu à leitura do parecer 
do relator, Deputado Roberto Amaral, que conclui pela aprovação do projeto 
com a Emenda n• 1 , e que foi solicitada vista da matéria pelo Deputado 
Gilmar Machado. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com 
voto contrário do Deputado Gilmar Machado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, detemnina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Antônio Roberto, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Durval Ângelo -

Roberto Amaral - José Braga - Miguel Martini. 
ATA DA 13" REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quinze horas e cinco minutos do dia quatorze de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio, Ajalmar Silva (substituindo este ao 
Deputado Emnano Batista, por indicação da Liderança do PSDB) e Adelmo 
Carneiro Leão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar 
Silva, Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por 
indicação da Liderança do PSDB), Antônio Júlio (substituindo o Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB) e Marcos Helênio, 
membros da Comissão de Administração Pública. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 



. • ~ 
~ • a 
É 

433 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir a Sra. Maria do 
Carmo Menicucci, Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, 
que prestará informações cbm o fim de subsidiar a discussão do Projeto de 
Lei n• 1.360/97, do Deputado Elmo Braz; e a, se possível, apreciar o parecer 
para o 1• turno desse projeto. A seguir, o Presidente convida a compor a 
Mesa a Sra. Maria do Carmo Menicucci. Registra-se a presença dos Srs. 
Artur de Oliveira e Moisés Pereira de Barros, funcionários da Secretaria do 
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente. Faz uso da 
palavra o Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento que solicitou a 
oitiva da convidada. A seguir, faz sua explanação a Sra. Maria do Carmo 
Menicucci. Na fase de debates, fazem uso da palavra os Deputados Ajalmar 
Silva, Antônio Júlio, Marcos Helênio, Adelmo Carneiro Leão e Hely 
Tarqüinio. A seguir, o Presidente agradece o comparecimento da convidada 
e suspende os trabalhos. Às 16h45min, o Presidente, registrando a 
inexistência de número regimental para a reabertura dos trabalhos, 
determina a lavratura da ata e encerra a reunião. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna - Maria José Haueisen -

Antônio Andrade - Antônio Júlio - lvair Nogueira. 
ATA DA 22" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às quinze horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, lvair 
Nogueira e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir a Sra. Vera 
Victer, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social; os Srs. Eduardo 
Luiz de Barros Barbosa, Secretário do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente, representado pelo Sr. Murilo Tadeu Moreira e 
Silva, Técnico da Área da Criança e do Adolescente dã mencionada 
Secretaria; Carlos Vitor Muzzi, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB; Luiz Chaves, representante do Grupo Mineiro contra o Trabalho 
Infantil, e Raimundo Rabelo Mesquita, representante da Pastoral do Menor, 
os quais irão debater sobre o trabalho infantil e o atendimento à criança e ao 
adolescente infrator em Minas Gerais. Nesse momento, registra-se a 
presença da Sra. Sumara de Oliveira Ribeiro, do Grupo Mineiro contra o 
Trabalho Infantil. Após, o Presidente convida os expositores a tomarem 
assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do 
requerimento que motivou os convites, para que faça as considerações 
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1n1C1a1s. A seguir, a Presidência passa a palavra aos convidados, que 
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Após, o Deputado João Leite transfere a 
Presidência ao Deputado lvair Nogueira e apresenta cinco requerimentos, 
solicitando o seguinte: seja realizada visita da Comissão ao SOS Criança, 
nas unidades do Horto e do Barreiro, em Belo Horizonte; ao Centro de 
Internação Provisória - CEIP - e ao Centro de Internação do Adolescente -
CIA -, em Sete Lagoas, com a finalidade de se conhecer o trabalho 
desenvolvido nesses centros de internação de menores; sejam convidados o 
Secretário do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, 
Deputado Eduardo Barbosa, para prestar esclarecimentos acerca dos 
trabalhos desenvolvidos com crianças e adolescentes no SOS Criança, nas 
unidades do Horto e do Barreiro, em Belo Horizonte; o Juiz da Vara da 
Infância e Juventude de Belo Horizonte, Dr. Tarcisio José Martins da Costa, 
para prestar esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido pela justiça 
mineira no que se refere aos menores infratores, em Belo Horizonte; o 
Secretário da Justiça, Deputado Tarcisio Henriques, para prestar 
esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes 
no CEIP e no CIA. Colocados em votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado João 
Leite concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, que apresenta 
requerimentos - solicitando seja realizada visita da Comissão ao Triângulo, 
ao Norte de Minas - na região carvoeira -, e ao vale do Jequitinhonha e em 
locais a serem apontados pelo Fórum Estadual do Trabalho Infantil; 
pleiteando a convocação do Promotor de Justiça José Carlos Fernandes 
Júnior e do Juiz de Direito Ricardo Sávio de Oliveira, para prestarem 
informações sobre a rede de prostituição infantil no Município de Pará de 
Minas; postulando que a Comissão promova, no dia 24 de novembro, um 
tribunal sobre o trabalho infantil em Minas Gerais. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos parlamentares e aos 
convidados o comparecimento, a participação e os subsídios prestados aos 
trabalhos da Comissão, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 16/10/97, às 15 horas, no Plenarinho 11, 
com a finalidade de discutir e votar proposições da Comissão, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. . 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente- lvair Nogueira- Durval Ângelo- Miguel Martini. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.150/97 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
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De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo dar nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 
27/12/96, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça 
estadual de primeiro e segundo graus. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresentou. 

Em virtude de requerimento do autor, aprovado em reunião plenária de 
20/5/97, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, VI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 12.427, de 1996, dispõe sobre as custas devidas ao Estado no 

âmbito da justiça estadual de primeiro e segundo graus. Seu art. 36, "caput", 
estatui que o valor total das custas e o valor dos emolumentos por atos 
extrajudiciais, lançados em livros de notas e em livros de registros públicos, 
serão acrescidos de 20%, a serem aplicados na construção, na manutenção, 
na conservação e na reparação de prédios de fórum, no custeio de ações 
públicas e assistência judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo 
Penitenciário Estadual, bem como no custeio dos encargos de natureza 
previdencial e assistencial. 

Os recursos provenientes desse acréscimo são distribuídos conforme os 
percentuais previstos no § 1° do art. 40 da Lei n° 7.399, de 1978, com a 
redação dada pelo art. 1 o da Lei no 12.155, de 1996. Dispõe o referido 
parágrafo: 

"Art. 40- .......................................... .. 
§ 1 o - Os recursos a que se refere este artigo serão distribuídos conforme 

os seguintes percentuais: 
I - 11% (onze por cento) para construção, manutenção, conservação e 

reparação de prédios de fórum; -
11 - 33% (trinta e três por cento) para custeio de ações públicas, assistência 

judiciária e para a Defensoria Pública; 
111- 36% (trinta e seis por cento) para o Fundo Penitenciário Estadual; 
IV - 9% (nove por cento) para a Caixa de Assistência dos Advogados de 

Minas Gerais; 
V - 2, 75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) para a Associação dos 

Magistrados Mineiros; 
VI - 1,5% (um vírgula cinco por cento) para a Associação dos 

Serventuários da Justiça; 
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Vil - 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) para a Associação 

Mineira do Ministério Público; 
VIII - 1% (um por cento) para a Associação dos Juízes de Paz do Estado 

de Minas Gerais; 
IX - 1% (um por cento) para o Instituto dos Advogados de Minas Gerais; 
X - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para a Associação dos Advogados 

de Minas Gerais; 
XI - 1,4% (um vírgula quatro por cento) para o Sindicato dos Servidores 

Remunerados da Justiça de 1• Instância do Estado de Minas Gerais; 
XII - 0,1% (zero vírgula um por cento) para o Sindicato dos Servidores da 

Justiça de 2• Instância do Estado de Minas Gerais.". 
Ao analisar o texto do projeto de lei verificamos que ele não altera a 

distribuição nem o percentual dos recursos citados nos incisos I a 111. 
Quanto às entidades civis referidas nos demais incisos, a proposição 

apresenta nova distribuição dos recursos, transferindo-os para programas 
públicos do Governo do Estado. 

Essas entidades, por força do disposto no art. 2• da Lei n•12.155, de 1996, 
são obrigadas a aplicar os recursos recebidos exclusivamente em planos de 
assistência à saúde de seus associados, quando o percentual a elas 
destinado exceder a 1%, e em atividade de natureza cultural, quando o 
percentual for igual ou inferior a 1 o/o. 

Constata-se, de plano, o grande alcance social da proposição. Ao· dar a 
nova destinação aos mencionados recursos, o Estado estará atendendo aos 
anseios dos cidadãos mineiros, uma vez que essa medida implica 
significativo aumento das verbas públicas, que poderão ser usadas em favor 
de segmentos mais desfavorecidos de nossa sociedade. 

Devemos destacar que a atual destinação dessas verbas é injustificável, já 
que contempla entidades representativas de categorias profissionais que não 
necessitam de recursos públicos para subsidiar seus planos de assistência à 
saúde ou suas atividades de natureza cultural. 

Por outro lado, o Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, aprimora a proposição quanto ao mérito, já que 
confere maior objetividade à destinação dos recursos, na medida em que os 
vincula à construção e à reforma dos estabelecimentos penitenciários das 
comarcas e ao custeio do atendimento à saúde dos presos. 

Todavia, entendemos que a proposição ainda merece reparo quanto ao 
mérito. Conquanto tenhamos consciência de que a aplicação de recursos na 
construção e na reforma dos estabelecimentos penitenciários das comarcas 
e no atendimento à saúde dos presos seja justa e relevante, não podemos 
deixar de destinar parte dessas verbas, também, ao Fundo para a Infância e 
a Adolescência - FIA -. para aplicação em programas voltados para crianças 
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e adolescentes em situaçiio de risco pessoal e social, com prioridade para 
programas de proteçlio, de reabilitaçlio de portadores de deficiência e de 
reeducaçlio de autores de atos infracionais. 

Visando, portanto, ao aperfeiçoamento da proposiçlio, apresentamos, ao 
final deste parecer, a Emenda n• 1 ao Substitutivo n• 1. 

Devemos nos manifestar, por fim, sobre dois ofícios recebidos por esta 
Casa e anexados aos autos da proposiçlio em exame, provenientes do 
Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da Associação dos Advogados de 
Minas Gerais, ambos solicitando o sobrestamento do mencionado projeto de 
lei até que o Poder Judiciário se pronuncie sobre ação que tramita na 4" Vara 
da Fazenda Pública, que, segundo alegam as referidas entidades, versa 
sobre a mesma matéria. 

Entendemos que a solicitação fonnulada pelas mencionadas entidades, 
conquanto se revista da melhor das intenções, não pode ser atendida, tendo 
em vista a inexistência de dispositivo legal ou regimental que pennita o 
sobrestamento de projeto de lei nessa hipótese. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.150/97 na fonna do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda n• 1, que apresentamos a seguir. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N• 1 
Dê-se aos incisos 111 e IV e ao parágrafo único do art. 36 da Lei n• 12.427, 

de 27 de dezembro de 1996, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n• 1, a 
seguinte redação: 

"Art. 1•- .......................................... .. 
'Art. 36- .......................................... .. 
111 - 46% (quarenta e seis por cento) no Fundo Penitenciário Estadual, 

sendo 6% (seis por cento) destinados ao atendimento à saúde dos presos 
das penitenciárias das comarcas; 

IV- 1 O% (dez por cento) no Fundo para a Infância e a Adolescência- FIA-, 
para aplicaçiio em programas voltados para crianças e adolescentes em 
situaçlio de risco pessoal e social, com prioridade para programas de 
proteçiio, de reabilitaçlio de portadores de deficiência e de reeducação de 
autores de atos infracionais. 

Parágrafo único - A distribuição dos recursos a que se refere o artigo será 
feita pela Secretaria de Estado da Justiça, que observará a 
proporcionalidade de arrecadaçiio das custas nas respectivas comarcas.'.". 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Geraldo Nascimento, Presidente - João Leite, relator - Ambrósio Pinto -

Antônio Andrade. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.195/97 



Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Novo relator, nos termos do art. 138, § 2', do Regimento Interno 

Relatório 
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De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo regulamentar a instalação de ondulações transversais nas 
rodovias estaduais. 

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação 
do projeto em sua forma original. 

Em reunião anterior desta Comissão, foi apresentado parecer sobre a 
matéria, o qual foi rejeitado. Assim, nos termos regimentais, compete-nos 
elaborar novo parecer. 

Fundamentação 
Mediante contato com o órgão responsável pela política de trânsito no 

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, fomos informados de que, além de os 
quebra-molas serem a última solução a ser adotada tecnicamente, visto que 
têm provocado inúmeros acidentes, existe a Resolução n• 635/84, do 
CONTRAN, que regulamenta a matéria, tomando inócua a proposição ora 
examinada. 

Há de se considerar ainda que a implantação de redutores de velocidade 
não implica redução do número de acidentes nas rodovias. 

Vale registrar também que inexiste dotação orçamentária específica para 
fazer frente às despesas decorrentes da aprovação desta proposição. 

Ademais, o novo Código de Trânsito proíbe a utilização das ondulações 
transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em 
casos especiais, estabelecidos pelo CONTRAN. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.195/97, no 

1' turno. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval 

Ângelo- Antônio Roberto. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.324/97 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n• 1.324/97 
institui o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em veículos de 
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pequeno porte. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 14/8/97, a proposição tramita em 
regime de urgência, a requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 
devendo ser examinada em reunião conjunta, nos termos regimentais. 

Cabe a esta Comissão examinar o projeto sob os aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata a proposição em exame insere-se no rol daquelas 

cuja competência toca ao Estado, consoante dispõe o art. 10, IX, da 
Constituição Estadual, "in verbis": 

"Art. 1 O - Compete ao Estado: 
I - ............................................................ . 
IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de 

transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu 
território e o rodoviário estadual de passageiros;". 

Com referência à iniciativa, a proposição se afina com a ordem 
constitucional vigente, porquanto o seu conteúdo não constitui matéria de 
iniciativa privativa dos outros Poderes, prevista no art. 66 da Carta Estadual. 

Contudo, o projeto se ressente de vício de inconstitucionalidade ao 
assegurar àqueles que exploram serviços de táxi - permissionários do poder 
público - o direito de explorar o transporte rodoviário intermunicipal, o que 
viola o citado art. 1 O da Constituição do Estado, que, conforme visto, exige 
expressamente a modalidade de concessão para a exploração de tal serviço. 
Tendo em vista essa circunstância e acolhendo sugestão da própria autora 
do projeto, apresentamos o Substitutivo n• 1, com vistas a conformar a 
proposição à ordem jurídico-constitucional em vigor. Tal substitutivo prevê, 
em seu art. 3•, o processo licitatório para a definição dos concessionários 
que devem explorar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal 
alternativo de passageiros, bem como estabelece os requisitos a serem por 
eles cumpridos. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.324/97 na forma do Substitutivo n• 1, 
redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no 

Estado . 
Art. 1•- Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de 

passageiros no Estado. 
Art. 2• - O transporte de que trata esta lei será explorado por pessoa física, 
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condutor autônomo, que trafegue em veículo próprio, de aluguel, com 
capacidade mínima de 3 {três) e máxima de 15 {quinze) passageiros. 

Art. 3" - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros, 
concedido por meio de processo licitatório, será explorado com base nos 
seguintes requisitos: 

I - preço da tarifa não inferior àquela praticada pelo transporte coletivo 
regular, autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais- DER-MG -; 

11 - embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo 
transporte coletivo regular; 

111 - veículos com data de fabricação não superior a 8 {oito) anos e que 
tenham seguro total, inclusive para cobertura de danos contra terceiros; 

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente 
identificável, da expressão "Transporte Alternativo". 

Parágrafo único - Fica assegurada a exploração do serviço de que trata 
esta lei, em caráter provisório, ao condutor autônomo que tenha concessão 
ou permissão do poder público municipal para explorar serviço de táxi, até 
que se efetivem as providências previstas no "caput" deste artigo, observado 
o disposto no art. 2". 

Art. 4" - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre municípios 
de uma mesma região metropolitana. 

Art. s•- Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 120 {cento e vinte) 
dias. 

Art. s•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente- lvair Nogueira, relator- Maria José Haueisen -

Antônio Júlio- Sebastião Costa -Arnaldo Penna. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
A propos1çao em tela, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, 

objetiva instituir o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em 
veículos de pequeno porte. 

Publicado em 14/8/97, tramita o projeto em regime de urgência e deve ser 
apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi distribuído, tendo em 
vista a aprovação de requerimento da própria autora com esse objetivo. 

Cabe-nos, portanto, manifestar sobre o mérito da proposição, com 
fundamento nos termos seguintes. 

Fundamentação 
A implantação do sistema alternativo de transporte, como se pretende na 

proposição em análise, é matéria de grande complexidade e demanda 
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estudos mais apurados no que diz respeito aos reflexos da medida, 
especialmente quanto à segurança e ao conforto dos destinatários do 
serviço. 

A instituição do regime de urgência, no entanto, impõe-nos a necessidade 
de emitir parecer em tempo exíguo, o que nos leva a uma análise menos 
detalhada da matéria. No entanto, existe a possibilidade regimental de 
aprimorar o texto mediante a apresentação de emenda ou substitutivo, 
quando da tramitação do projeto no Plenário. 

É bem verdade que o transporte coletivo intermunicipal está a demandar 
uma completa reformulação em vários municípios mineiros para que se 
possa, até mesmo, retirar da clandestinidade milhares de transportadores 
que atuam no interior do Estado, em veículos próprios, sem qualquer 
fiscalização por parte do Governo. 

A existência desses serviços atende a uma demanda não detectada pelo 
poder público, que, por isso, não realizou o competente processo licitatório, 
necessário à sua regularização. 

No entanto, a inércia da administração não pode resultar em prejuízo para 
todos aqueles que dependem de transporte. A falta de um processo licitatório 
não justifica a supressão do transporte de veículos de pequeno porte, 
devendo este ser realizado ainda que em caráter precário, como se pretende 
implantar. 

O reconhecimento legal da existência do transporte alternativo trará a 
oportunidade de regulamentação do serviço pelo poder público, 
proporcionando-lhe maior qualidade, eficiência, segurança e regularidade, 
parâmetros em que se deve pautar a realização de qualquer serviço 
delegado pela administração. 

A proposição em análise tem como principal objetivo a regularização dessa 
situação, disciplinando a atividade daqueles que se utilizam de veículos 
próprios para cobrir as falhas do sistema de transporte de passageiro, 
evitando que venham a ser coibidos pelas autoridades de trânsito. 

Nesse aspecto, entendemos conveniente e oportuna a meçtida proposta, 
ressaltando, porém, a necessidade de urgentes providências,- por parte do 
poder público, para a instituição do procedimento licitatório que efetivamente 
corrija essas mazelas, em benefício da população . 

Para adequar a matéria sob o ponto de vista da constitucionalidade, 
entendemos pertinente a reformulação do projeto, que passa a tramitar na 
forma do Substitutivo n• I, da Comissão de Constituição e Justiça . 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.324/97 na forma do Substitutivo n• I, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente -Arnaldo Penna, relator- Maria Hosé Haueisen 

- lvair Nogueira - An1ônio Andrade. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.352/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Péricles Ferreira, o Projeto de Lei n• 1.352/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Paraíso - ACBP -, com sede no Município de Carmo do Paranaíba. 

Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice à sua tramitação, vem a matéria a esta Comissão para 
o 1• turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação foi fundada em 21/5/94 com o intuito de estudar as 

questões relativas à melhoria do meio ambiente e à sua adaptação às 
aspirações da coletividade. 

Além disso, incentiva o espírito comunitário e a defesa dos interesses 
comuns, detectando juntamente com os moradores os problemas existentes 
no bairro. 

Pela con1ribuição que tem dado à sociedade, justa e meritória se faz a 
outorga do título ora proposto. 

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

1.352197 no 1• turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.359/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
o Projeto de Lei n• 1.359/97, de autoria do Deputado Paulo Schettino, visa 

a declarar de utilidade pública o Núcleo Maanaim Comunitário de Apoio aos 
Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte. -

Publicada em 4/9/97, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade já referida vem proporcionando à comunidade importantes 

serviços de proteção e apoio aos mais necessitados. Para isso, divide-se em 
tan1as unidades quantas forem necessárias, além de manter intercâmbio 
com outras entidades congêneres. 
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Para que a instituição possa continuar seu trabalho, reconhecemos a 

necessidade e a conveniência em declará-la de utilidade pública. 
Conclusão 

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1• turno, do Projeto de 
Lei n• 1.359/97 na fonna proposta. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.361/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em destaque pretende 

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

A matéria foi submetida a exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1• 
turno, na fonna regimental. 

Fundamentação 
A referida entidade trabalha para beneficiar os excepcionais, com o 

objetivo de integrá-los no convívio social. Para isso, presta-lhes serviços de 
assistência educacional, social, reabilitação e auxilia os pais e amigos na 
conduta em relação a eles. 

Para haver continuidade desse importante trabalho, entendemos ser 
oportuna a declaração de utilidade pública da Associação. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.361/97 

em 1° turno, na fonna proposta. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.366/97 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
o Projeto de Lei n• 1.366/97, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula, com sede no 
Município de São Francisco de Paula. 

Preliminannente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade . 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1° 
turno, na fonna regimental. 

Fundamentação 
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A APAE de São Francisco de Paula presta atendimento ao excepcional, 

encarregando-se, também, da defesa de seus interesses, com a finalidade 
de ajustá-lo na sociedade. 

Devido à relevância do trabalho realizado pela entidade, entendemos ser 
justa a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.366/97 em 

1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42/97 

Comissão Especial 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 42/97 tem por objetivo alterar a redação do "caput" do art. 
142 da Carta mineira. 

Apreciada por esta Comissão, a proposta recebeu parecer favorável à sua 
aprovação no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1. 

Aprovada no 1° turno, pelo Plenário, na forma do referido substitutivo, a 
proposição ficou em poder da Mesa pelo prazo regimental, para recebimento 
de emendas. Durante o tríduo, foi apresentada a Emenda n° 1, subscri1a por 
1/3 dos membros desta Casa. Agora, retoma a matéria a esta Comissão 
Especial para receber parecer no 2" turno, nos termos regimentais. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame vem tramitando em conformidade com as normas 
constitucionais e regimentais pertinentes e, em Plenário, mais de 3/5 dos 
Deputados votaram a favor da modificação do texto constitucional. 

No que respeita ao méri1o, estamos certos da conveniência da sua 
aprovação na forma do substitutivo apresentado no 1° turno. 

Como já se afirmou nesta Comissão, muitas vezes, oficiais com plenas 
condições de trabalho, com valiosa experiência e especialização são, 
automaticamente, transferidos para a reserva, por haverem completado 30 
anos de serviço. Alterado o texto constitucional nos termos propostos no 
substitutivo, será possível contar com esses qualificados profissionais na 
direção superior da corporação. 

Quanto à Emenda n° 1 , apresentada em 2° turno, também não temos 
dúvida de que deve ser acolhida. A emenda substitui a expressão "em 
situação excepcional", constante no substitutivo, pela locução "à vista de 
decisão fundamentada". Observamos, efetivamente, que a expressão 
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substituída poderia causar dificuldade no momento da aplicação do novo 
dispositivo, tendo em vista o elevado grau de subjetividade presente na sua 
interpretação. Por outro lado, a locução proposta na emenda atende 
satisfatoriamente ao imperativo de se garantir transparência e razoabilidade 
à eventual indicação de oficial da reserva para o Comando da Polícia Militar. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 42/97 na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1, 
apresentada em 2" turno. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente - Mauri Torres, relator - Roberto Amaral -

Baldonedo Napoleão - Geraldo da Costa Pereira - José Braga - lrani Barbosa 
- Aílton Vilela - Sebastião Navarro Vieira - Wilson Pires. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42/97 

Altera a redação do "caput" e acrescenta parágrafo ao art. 142 da 
Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar 

com a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o seguinte § 2°: 
"Art. 142 - A Polícia Militar, força pública estadual, é órgão permanente, 

organizado com base na hierarquia e disciplina militares, comandado, em 
princípio, por oficial da ativa do último posto da corporação. 

§ 2° - Em situação excepcional, o comando da Polícia Militar poderá ser 
exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da corporação, durante o serviço ativo.". 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.077/96 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução n° 1.077/96 
contém o Regimento Interno desta Assembléia. 

Aprovado no 1°tumo com as Emendas n°s 1 a 6, 8 a 11,13 a 17,20 a 28, 
34, 35, 39,44 a 47, 58, 65, 66, 92, 94, 105, 106, 114 a 123; as Submendas 
n° 1 às Emendas n°s 7, 18, 19, 29, 33, 38, 47, 52, 55, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 
75, 76, 82, 84, 101 e 109 e a Subemenda no 2 à Emenda no 101, retoma o 
projeto a esta Mesa, a fim de ser examinado no 2° turno. 

Em observância ao que determina o art. 196, § 1°, do Regimento Interno, 
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elaboramos a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme exposto no parecer para o 1• turno, o Projeto de Resolução n• 

1.077/96 tem por objetivo conferir maior eficácia ao Regimento Interno, 
enquanto instrumento da ação parlamentar. 

No I" turno, ao apreciar o projeto e as emendas que lhe foram oferecidas 
no decorrer da discussão, bem como no parecer deste relator, o Plenário 
aprovou diversas alterações, que, indubitavelmente, contribuem para o 
aperfeiçoamento do nosso Diploma Interno, mediante a incorporação de 
normas ditadas pela prática regimental diária. 

Nesta fase de reexame da matéria, fatos supervenientes ao estudo 
realizado por este relator no 1• turno, como a promulgação da Emenda à 
Constituição n• 21, de que resultou a extinção da Comissão Representativa; 
a declaração da inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62 da 
Constituição do Estado e a celebração de acordos com as Lideranças 
Partidárias, demandam diversas alterações indispensáveis, as quais 
sugerimos por meio de emendas apresentadas neste parecer. 

Ressalte-se, também, que somente nesta fase de apreciação da matéria, 
em face de emendas aprovadas, é que se pode tratar da data de vigência de 
diversas normas. 

Assim sendo, procedemos, por oportuno, à apresentação das emendas 
constantes neste parecer. 

Conclusão . 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n• 

1.077/96, na forma do vencido no 1• turno, com as Emendas n•s 1 a 56, a 
seguir redigidas. 

EMENDA N"1 
Dê-se ao § 1• do art. 7• a seguinte redação: 
"Art. 7"- .... 
§ 1•- O prazo estabelecido neste arligo poderá ser prorrogado, por igual 

período, uma única vez, a requerimento do interessado.". 
EMENDA N°2 

Acrescente-se ao art. 7" o seguinte § 2•, com a redação abaixo, 
procedendo-se à renumeração que se fizer necessária: 

"Art. 7°- .... 
§ 2•- Considerar-se-á renúncia tácita o não-comparecimento ou a falta de 

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

EMENDA N° 3 
Suprimam-se os arts. 14, 15 e 16 e, em conseqüência, a expressão: " 

ressalvado o disposto no inciso I do art. 16", constante no § 3° do art. 50; a 
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expressão "ou da Comissão Representativa", constante no art. 51; o § 4° do 
art. 60; a expressão "e da Comissão Representativa, constante no inciso 11 
do art. 71; a expressão "ressalvado o disposto no inciso 11 do art. 14", 
constante no art. 80; e o inciso IV do art. 93. 

EMENDAN°4 
Dê-se ao inciso V do art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 17- .... 
V - especiais, as que se destinam à eleição da Mesa da Assembléia para o 

segundo biênio, a exposição de assuntos de relevante interesse público ou a 
comemorações e homenagens, sendo as últimas limitadas a oito por sessão 
legislativa ordinária, salvo quando convocadas pelo Presidente, por 
deliberação do Colégio de Lideres.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação: 
"Art. 34 - o Presidente da Assembléia Legislativa, quinzenalmente, 

realizará reunião com o Colégio de Líderes, a fim de prestar informações 
sobre as matérias em condição de serem apreciadas nas ordens do dia do 
período subseqüente." 

EMENDA N•6 
Dê-se aos §§ 1 •, 4°, 5° e 7° do art. 43 a redação abaixo, acrescentando-se 

ao artigo o § a•, com a seguinte redação: 
"Art. 43- .... 
§ 1• - Será secreta a reunião em que se deliberar sobre as matérias de que 

trata o art. 275, ressalvados os incisos I, VIl, IX, X e XI." 
"§ 4°- Antes de encerrada a reunião, o Presidente submeterá a votação se 

os pareceres e as atas de reuniões de Plenário e de comissões constarão em 
ata pública ou se serão classificados como sigilosos, assim considerados os 
documentos cuja divulgação ponha em risco: 

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

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

Presidente tomará pública a decisão tomada." 
"§ 7• - O acesso aos documentos sigilosos, observadas as categorias 

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

I - dez anos contados da data de sua produção, no caso dos documentos 
de que trata o inciso I do § 4°, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma 
única vez, por igual período; 

11 - cem anos contados da data de sua produção, no caso dos documentos 
de que trata o inciso 11 do § 4°. 

~----------------------------------------~ 
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§ 8° - Os documentos produzidos antes da v1gencia desta resolução 

classificados como secretos serão acessíveis aos interessados, completados 
vinte anos de sua produção, salvo quando sua divulgação ponha em risco a 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de 
pessoa neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus 
herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabelecido 
no inciso 11 do parágrafo anterior.". 

EMENDA N°7 
Acrescente-se ao art. 55 o seguinte inciso : 
"Art. 55- .... 
VIl - quando o decretar o Poder Judiciário, em sentença transitada em 

julgado, nos casos previstos na Constituição da República.". 
EMENDA N°8 

Suprima-se, no art. 62, a expressão "ou ao de comissão". 
EMENDA N°9 

Substituam-se, nos incisos 111 e IV do art. 64, respectivamente, os temnos 
"secretos" e "reservado" por "sigilosos" e "sigiloso". 

EMENDA N• 10 
Dê-se ao inciso V do art. 65 a seguinte redação: 
"Art. 65- .... 
V - não-apresentação à posse do titular que não a tenha tomado no prazo 

regimental, observado o disposto no "caput" e no§ 1• do art. 7°.". 
EMENDA N° 11 

Dê-se ao § 1• do art. 69 a seguinte redação: 
"Art. 69- .... 
§ 1•- Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até cinco dias após o 

inicio da sessão legislativa ordinária, o nome de seu Líder, que será 
escolhido em reunião por ela realizada para esse fim e cujas prerrogativas 
legais observarão a proporção fixada no§ 4° deste artigo.". 

EMENDA N° 12 
Dê-se ao "caput" do art. 74 a seguinte redação, suprimindo-se o atual § 1° 

e renumerando-se os demais: 
"Art. 74- Constitui a Maioria a Bancada ou o Bloco Parlamentar integrado 

pelo maior número de membros, considerando-se Minoria a Bancada ou o 
Bloco Parlamentar imediatamente inferior que, em relação ao Governo, 
expresse posição oposta à da Maioria.". 

EMENDA N° 13 
Dê-se ao inciso IV do art. 81 a seguinte redação: 
"Art. 81 - ........................................... . 
IV - definir limites e competência para ordenar despesas, dentro da 

previsão orçamentária, e autorizar celebração de contratos;". 

'l 
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EMENDA N° 14 

Acrescente-se, no inciso VI do art. 81, onde convier, o seguinte termo: 
"exonerar". 

EMENDA N° 15 
Acrescente-se ao art. 86 o seguinte § 2", passando o atual parágrafo único 

a figurar como§ 1°, com a redação a seguir apresentada: 
"Art. 86- ........................................... . 
§ 1 o - O Presidente votará nos casos de escrutínio secreto e de desempate 

nas votações ostensivas, contando-se a sua presença, em qualquer caso, 
para efeito de "quorum". 

§ 2° - Nas votações secretas, havendo empate, este será resolvido pela 
repetição da votação.". 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao "caput" do art. 94 a seguinte redação: 
"Art. 94 - Será permitido a qualquer pessoa, decentemente trajada, 

ingressar e permanecer no edifício da Assembléia, salvo nos recintos de uso 
privativo, e assistir às reuniões do Plenário e das comissões.". 

EMENDA N°17 
Suprima-se, no art. 96, a expressão "de comissão". 

EMENDA N° 18 
Dê-se aos parágrafos do art. 99 a seguinte redação: 
"Art. 99- ....................................... . 
§ 1 o - A participação proporcional é determinada pela divisão do número de 

Deputados pelo número de membros de cada comissão, e do número de 
Deputados de cada Bancada ou Bloco Par1amentar pelo quociente assim 
obtido, indicando o inteiro do quociente final, dito quociente partidário, o 
número de membros da Bancada ou do Bloco Parlamentar na comissão. 

§ 2° - As vagas remanescentes, uma vez aplicado o critério previsto no 
parágrafo anterior, serão destinadas às Bancadas ou aos Blocos 
Par1amentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, das 
maiores para as menores. 

§ 3° - Em caso de empate na fração referida no parágrafo anterior, as 
vagas a serem preenchidas serão destinadas às Bancadas ou aos Blocos 
Par1amentares ainda não representados na comissão. 

§ 4° - As vagas que sobrarem, uma vez aplicados os critérios anteriores, 
serão preenchidas por acordo das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares 
interessados, que, dentro de três dias, farão as indicações respectivas . 

§ so - Esgotando-se sem indicação o prazo a que se referem o parágrafo 
anterior e o art. 107, o Presidente da Assembléia procederá à designação.". 

EMENDA N° 19 
Dê-se ao "caput" do art. 101 a seguinte redação: 
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"Art. 101 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência ou 

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, 
cabe:". 

EMENDAN°20 
Dê-se ao "caput" do art. 103 e às alíneas "d" e "e" de seu inciso IV a 

seguinte redação: 
"Art. 103 - Às comissões referidas nos incisos deste artigo compete, 

observado o disposto no art. 1 01, especificamente:" 
"IV - ............................................. .. 
d) o recurso de decisão de questão de ordem, na fonna do § 1 • do art. 17 4, 

de decisão de não-recebimento de proposição por inconstitucionalidade e o 
recurso de que trata o § 3° do art. 113; 

e) adequar proposição às exigências regimentais, nos tennos do disposto 
nos §§ s• e 7• do art. 180;". 

EMENDAN°21 
Dê-se ao inciso Vil do art. 101 a redação abaixo, procedendo-se, em 

conseqüência, à aKeração da redação do inciso XVI do art. 246 e do "caput" 
e do § 2" do art. 309, a seguir apresentadas: 

"Art. 101- .............................................. . 
Vil - convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da 

administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao 
Governador do Estado para prestar pessoalmente, infonnações sobre 
assunto previamente detenninado, sob pena de responsabilidade no caso de 
ausência injustificada;" 

"Art. 246- ............................................ .. 
XVI - convocação de Secretário de Estado, dirigente de entidade da 

administração indireta, titular de órgão diretamente subordinado ao 
Governador do Estado ou outra autoridade estadual;". 

"Art. 309- A convocação de Secretário de Estado, de dirigente de entidade 
da administração indireta ou de titular de órgão diretamente subordinado ao 
Governador do Estado, para comparecerem ao Plenário da Assembléia, ou a 
qualquer de suas comissões, a eles será comunicada, por 'Ofício, com a 
indicação do assunto a ser tratado e da data designada para seu 
comparecimento." 

"§ 2• - O não-comparecimento injustificado constitui crime de 
responsabilidade, nos tennos da legislação.". 

EMENDAN°22 
Suprimam-se a alínea "a" do inciso 11 do art. 104 e o§ 3° do art. 180. 

EMENDA N°23 
Dê-se ao inciso 111 do art. 104 a seguinte redação: 
"Art. 104- .......................................... .. 
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111 - requerimentos escritos que solicitarem: 
a) providências a órgãos da administração pública; 
b) manifestação de pesar por falecimento de membro do poder público; 
c) manifestação de apoio, aplauso, regozijo ou congratulações; 
d) manifestação de repúdio ou protesto.". 

EMENDA N°24 
Dê-se ao § 1 o do art. 105 a seguinte redação: 
"Art. 105- ........................................... . 
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§ 1° - Na hipótese deste artigo, as emendas apresentadas a projeto ou 
requerimento poderão receber parecer oral de relator designado em 
Plenário.". 

EMENDA N°25 
Dê-se ao art. 319 a seguinte redação: 
"Art. 319- A tramitação dos projetos recebidos em data anterior à do início 

da vigência desta resolução observará as normas vigentes na data de seu 
recebimento.". 

EMENDA N°26 
Dê-se ao§ ZO do art. 114 a seguinte redação: 
"Art. 114- ............................................. . 
§ 2° - No caso de não-comparecimento do indiciado ou da testemunha sem 

motivo justificado, a comissão adotará as providências necessárias ao 
cumprimento da ordem.". 

EMENDAN° 27 
Acrescentem-se ao § 3° do art. 123, entre as ressalvas existentes, os 

incisos VIII e XI. 
EMENDA N°28 

Acrescente-se ao art. 129 o seguinte parágrafo: 
"Art. 129- ............................................. . 
Parágrafo único - A disposição contida neste artigo não se aplica a reunião 

da Mesa da Assembléia.". 
EMENDA N° 29 

Dê-se ao§ ZO do art. 132 a seguinte redação: 
"Art. 132- .............................................. . 
§ ZO - A designação do relator será feita pelo respectivo Presidente de cada 

comissão, salvo no caso de redistribuição da matéria, quando a designação 
do relator f ar-se-á pelo Presidente da reunião.". 

EMENDA N°30 
Dê-se ao § 1 o do art. 137 a seguinte redação: 
"Art. 137- .............................................. . 
§ 1 o - O Presidente incluirá, no Expediente, a proposição a ser distribuída, 

para designação do relator, a qual não poderá se dar antes da reunião, 



exceto no caso de reunião conjunta.". 
EMENDA N" 31 

Acrescente-se ao art. 139 o seguinte parágrafo: 
"Art. 139- ............................................ . 
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§ .... - Antes de encerrar-se a discussão, poderá ser dada a palavra ao 
relator para réplica, por cinco minutos.". 

EMENDA N" 32 
Suprima-se no art. 145 a expressão "diárias". 

EMENDA N"33 
Dê-se ao § 2° do art. 180 a seguinte redação: 
"Art.180- .... 
§ 2" - Verificada, durante a tramitação, a identidade ou a semelhança com 

a primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo no caso de 
iniciativa privativa, serão anexadas as proposições posteriores, por 
determinação do Presidente da Assembléia, de oficio ou a requerimento.". 

EMENDA N" 34 
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 187: 
"Art. 187- .... 
.... -tenha perdido o objeto.". 

EMENDA N"35 
Acrescente-se ao art. 193 o seguinte parágrafo: 
"Art. 193- .... 
§ .... - No caso de iniciativa coletiva, as atribuições ou as prerrogativas 

regimentais conferidas ao autor serão exercidas em Plenário pelo primeiro 
signatário ou por quem este indicar, salvo quanto à retirada de tramitação, 
que somente será admitida se requerida pela totalidade dos subscritores.". 

EMENDA N"36 
Acrescente-se ao art. 201 o seguinte parágrafo: 
"Art. 201 - .... 
Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo quando o projeto 

tiver sido distribuído a apenas uma comissão para exame do mérito.". 
EMENDA N" 37 

Dê-se ao § 2" do art. 208 a seguinte redação: 
"Art. 208- .... 
§ 2" - Se a impugnação não for mantida, a matéria será promulgada no 

prazo de quarenta e oito horas, observado o disposto no§ 5" do art. 235.". 
EMENDA N" 38 

Dê-se ao § 2" do art. 231 a seguinte redação: 
"Art. 231- .... 
§ 2" - Emitido o parecer sobre o projeto e as emendas, se houver, o projeto 

será encaminhado à Mesa e incluído em ordem do dia para discussão e 
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votação em turno único.". 
EMENDA N°39 

Dê-se ao inciso 11 do art. 239 a seguinte redação: 
"Art. 239- .... 
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11- de Bancada, devendo ser assinada pela totalidade de seus membros;". 
EMENDA N°40 

Acrescente-se ao final do "caput" do art. 244 a seguinte expressão: "e 
tramitam em tu mo único". 

EMENDA N°41 
Dê-se ao parágrafo único do art. 261 a seguinte redação: 
"Art. 261 - .... 
Parágrafo único - O requerimento de encerramento de discussão será 

submetido a votação, desde que pelo menos seis oradores tenham discutido 
a proposição.". 

EMENDA N°42 
Dê-se ao art. 268 a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, o 

art. 281: 
"Art. 268 - O painel eletrônico será usado, na votação de proposições, por 

qualquer processo, salvo no simbólico, quando seu uso se restringirá ás 
verificações de votação.". 

EMENDA N°43 
Dê-se ao art. 270 a seguinte redação: 
"Art. 270 - A verificação de 'quorum' será feita pelo Presidente, de plano, 

por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso em que, só ao final do 
procedimento, o resultado constará no painel.". 

EMENDA N°44 
Suprimam-se os arts. 271 e 277. 

EMENDA N°45 
Dê-se aos parágrafos do art. 274 a redação abaixo, acrescentando-se ao 

artigo o § 3°, com a seguinte redação: 
"Art. 274- .... 
§ 1 • - Na votação nominal, os Deputados manifestarãÕ- sua posição 

favorável ou contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco, 
registrando "sim", "não" ou "em branco", pelo sistema eletrônico de votos. 

§ 2•- Concluída a votação, o Presidente comunicará o seu resultado. 
§ 3° - Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa, para que 

conste na ata dos trabalhos, o relatório correspondente, que conterá os 
seguintes registros: 

I - a data e a hora em que se processou a votação; 
11 - a matéria objeto da votação; 
111 - o resultado da votação; 
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IV - os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a 

favor, os que votaram contra e os que votaram em branco.". 
EMENDAN"46 

Dê-se ao parágrafo único do art. 275 a seguinte redação: 
"Art. 275- ..... 
Parágrafo único - A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema 

eletrônico de votos, salvo procedimento regimental específico.". 
EMENDAN"47 

Acrescente-se ao art. 275 o seguinte inciso XI: 
"Art. 275- .... 
XI - suspensão de imunidades constitucionais dos Deputados.". 

EMENDAN"48 
Dê-se ao inciso I do art. 287 a seguinte redação: 
"Art. 287- .... 
I - por solicitação do Governador do Estado, para projeto de sua autoria, 

nos tenmos dos arts. 221 e 222;". 
EMENDA N"49 

Dê-se ao inciso VIII do art. 290 a seguinte redação: 
"Art. 290- .... 
VIII - projeto de resolução;". 

EMENDA N"50 
Dê-se ao art. 298 a seguinte redação: 
"Art. 298 - A alteração da ordem estabelecida nesta seção não prejudicará 

a prioridade fixada no § 1" do art. 208, no § 1• do art. 221 e no § 3" do art. 
235 deste Regimento.". 

EMENDA N"51 
Dê-se ao art. 316 a seguinte redação: 
"Art. 316 - Os serviços administrativos da Assembléia serão executados 

pela sua Secretaria e reger-se-ão por regulamento próprio, neste incluído o 
aproveitamento do servidor inativo em cargos e funções de que tratam os 
arts. 21, 23 e 24 da Resolução n• 5.086, de 31 de agosto de 1990, mediante 
seleção pela Escola do Legislativo.". 

EMENDA N"52 
Dê-se a seguinte redação ao art. 318: 
"Art. 318 - Nos quinze primeiros dias após a vigência desta resolução, 

observadas as alterações por ela introduzidas, proceder-se-á à composição 
das comissões e à eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presidentes.". 

EMENDA N"53 
Dê-se ao art. 320 a seguinte redação: 
"Art. 320 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

exceto no que se refere ao disposto no art. 68; no§ 4" do art. 69; nos§§ 4", 
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s• e s• do art. 73 e no art. 77, que vigorarão a partir de 1" de fevereiro de 
1999. ". 

EMENDA N"54 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art ..... - Em caso de recusa ou de não-atendimento a convocação e a 

pedido de informação, bem como de prestação de informação falsa, 
conforme o disposto nos incisos Vil, VIII e IX do art. 101 e nos incisos XII e 
XVI do art. 246, por dirigente da administração indireta, pelo Comandante da 
Polícia Militar ou por outra autoridade estadual, a Assembléia Legislativa ou 
qualquer de suas comissões cientificará a autoridade competente para 
apuração do fato, atendimento ao solicitado e aplicação da penalidade 
cabível, no prazo de sessenta dias. 

Parágrafo único- Por solicitação de qualquer comissão ou a requerimento, 
aprovado em Plenário, a Mesa da Assembléia, nos cinco dias subseqüentes 
ao término do prazo estipulado neste artigo, encaminhará à autoridade 
competente pedido escrito de informação acerca dos procedimentos e das 
medidas adotadas, sob pena de responsabilização, no caso de não-
atendimento no prazo de trinta dias.". 

EMENDA N"55 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. .. .. - Ao Deputado ou partido político que tenha sido citado em 

pronunciamento e que não tenha tido oportunidade de manifestar-se será 
dada a palavra, pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de 
decurso do prazo regimental. 

Parágrafo único - A palavra somente será concedida a um Deputado por 
representação partidária.". 

EMENDA N"56 
Acrescente-se, onde convier, o artigo abaixo redigido, suprimindo-se, em 

conseqüência, o parágrafo único do art. 275 e o "caput" do art. 280 e 
transformando-se o seu atual parágrafo único em artigo: 

Art ..... - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, proceder-se-ão: 
I - na votação nominal, primeiramente à manifestação dos Líderes e, em 

seguida, a dos demais Deputados, os quais, ao anúncio de seu nome, 
responderão "sim", "não" ou "em branco", conforme queiram votar a favor, 
contra ou em branco; 

11 - na votação secreta, às seguintes exigências e formalidades : 
a) cédulas impressas ou datilografadas; 
b) chamada dos Deputados para votação; 
c) colocação das cédulas, pelo Deputado, na cabine indevassável, em 

sobrecarta rubricada pelos escrutinadores; 
d) colocação, pelo votante, da sobrecarta na uma; 
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e) segunda chamada dos Deputados; 
f) abertura da uma, retirada e contagem das sobrecartas e verificação de 

coincidência de seu número com o de votantes; 
g) ciência ao Plenário da coincidência entre o número de sobrecartas e o 

de votantes; 
h) abertura das sobrecartas e separação das cédulas de acordo com o 

resultado obtido; 
i) leitura dos votos por um escrutinador, e sua anotação por outro, à 

medida que forem apurados; 
j) invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso I; 
k) leitura, pelo Presidente, do resultado da votação; 
111 - na verificação de votação, à solicitação do Presidente aos Deputados 

para que ocupem os respectivos lugares, convidando a se levantarem os que 
tenham votado a favor e repetindo o procedimento quanto à apuração dos 
votos contrários. 

Parágrafo único - Após realizado, em segunda chamada, o procedimento 
previsto no inciso I, relativamente aos Deputados ausentes, será proclamado 
o resultado da votação.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo 
Gonçalves - Maria Olívia. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.299/97 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O requerimento em exame, da Comissão de Agropecuária e Política Rural, 

solicita o encaminhamento de ofício ao Presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -, para que promova e, 
posteriormente, envie à Comissão mencionada estudos sobre a situação do 
Frigorífico Kaiowa, localizado no Município de Janaúba, tendo em vista a 
possibilidade de o Governo do Estado conceder incentivos para a reabertura 
daquela unidade industrial. 

Após sua publicação em 11/9/97, a matéria, nos termos regimentais, vem à 
Mesa para receber parecer. 

Fundamentação 
O Frigorífico Kaiowa, localizado no Município de Janaúba, é considerado 

um dos maiores do gênero na América Latina. É um dos únicos do País com 
instalações apropriadas para exportação de carnes para mercados exigentes, 
como os da comunidade européia e os dos países do Oriente Médio. Na 
época de maior produção, a empresa comercializava em toda a região Norte 
de Minas e em outros Estados, sendo responsável pela geração de 400 
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empregos diretos e por 50% da arrecadação de ICMS do Município de 
Janaúba. 

Apesar de todo o potencial produtivo, o grupo empresarial que administra o 
frigorífico encontra-se em situação concordatária, e, desde o início da 
década de 90, suas atividades estão paralisadas, com severos prejuízos 
econômicos e sociais para Janaúba e municípios vizinhos. 

Segundo o proprietário da empresa, presente à reunião da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural do dia 3/9/97 - ocasião em que se debateu o 
assunto com representantes do Governo do Estado e com lideranças da 
região -, as razões do fechamento da unidade industrial prendem-se à 
excessiva carga tributária incidente sobre a carne, o que eleva os custos de 
produção, e à concorrência desleal com o chamado abate clandestino de 
gado, isto é, o que ocorre sem nenhum controle sanitário nem fiscal das 
autoridades competentes. 

O requerimento em análise é, assim, um desdobramento das discussões 
mantidas na referida reunião. Os estudos a serem promovidos pelo INDI 
sobre a situação econômico-financeira do Frigorífico Kaiowa servirão de 
subsídio para a atuação parlamentar em relação ao assunto, tendo em vista 
a possibilidade de o Governo do Estado conceder incentivos especiais para a 
reabertura daquela unidade industrial, que, sem dúvida, tem um papel 
preponderante na economia regional. 

Quanto aos aspectos constitucionais e regimentais, a proposição não 
encontra óbice à sua tramitação nesta Casa, conforme se depreende do 
disposto no art. 54, § 3", da Constituição do Estado, que trata do 
encaminhamento de pedidos de informação às entidades governamentais, 
por intermédio da Mesa da Assembléia. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 2.299/97 

na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de outubro de 1997 . 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Elmo Braz - Ivo 

José- Dilzon Melo. -
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.315/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição em tela tem por 
finalidade solicitar informação ao Diretor-Geral do DER-MG sobre o motivo 
pelo qual ainda não foi dada posse ao representante dos usuários de 
transporte, indicado pela Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte -
AMBEL -, no Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e 
Metropolitano, conforme estabelece o art. a• da Lei n• 11.403, de 21/1/94 . 
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Publicada em 25/9/97, vem a propos1çao à Mesa da Assembléia para 

receber parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em exame submete-se ao disposto no § 3• do art. 54 da 

Constituição Estadual, transcrito a seguir: 
"Art. 54- ........................................... . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

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

Para o caso em exame, é oportuno mencionar também o § 2" do art. 73 do 
referido Diploma: 

"Art. 73- ........................................... . 
§ 2•- É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada 

de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público 
ou empregado público.". 

O pedido de informação formulado, além de fundamentado 
constitucionalmente, encontra amparo legal também na Lei n• 11.403, de 
21/1/94, que reorganiza o DER-MG. 

A Seção 11 dessa lei trata da competência do Conselho de Transporte 
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano, e o inciso 111 do § 1• do art. s• dispõe 
que, na composição desse Conselho, deve haver um representante dos 
usuários do serviço de transporte coletivo intermunicipal metropolitano, 
indicado pela Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL. 

Examinados os citados preceitos legais, depreendemos que a informação 
solicitada constitui importante subsídio para a atuação fiscalizadora da 
Assembléia Legislativa e se relaciona com a prerrogativa da opinião pública 
de manter-se correta e oportunamente informada. 

Por outro lado, entendemos que, para imprimir maior clarez_a ao texto do 
requerimento e melhor definir o seu fim, é necessário apresentar-lhe 
substitutivo, o que fazemos ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.315/97 na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, 
seja solicitado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem 
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do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, o envio a esta Casa de informações 
que esclareçam por que ainda não foi empossado o representante dos 
usuários de transporte, indicado pela Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte - AMBEL -, para compor o Conselho de Transporte Coletivo 
Intermunicipal e Metropolitano, conforme dispõe o art. s•, § 1•, 111, da Lei n• 
11.403, de21/1/94. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N• 2.316/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição sob comento tem por 
finalidade solicitar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o envio 
a esta Casa de informações relativas à auditoria, requerida ao referido órgão 
pelo mencionado parlamentar, em 24/3/97, por meio de ofício, na Câmara de 
Compensação Tarifária da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte S.A. - BHTrans. 

Publicada em 25/9/97, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos 
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O autor da presente matéria enviou ofício, em 24/3/97, ao Dr. João Bosco 

Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, no qual solicitava 
a realização de uma auditoria na Cãmara de Compensação Tarifária da 
BHTrans, devido a um déficit gerado no sistema, da ordem de 
R$44.000.000,00, denunciado pelo Sr. José Duarte, Presidente do 
SETRANSP, em entrevista concedida a um jornal desta Capital. 

Solicita, agora, por meio do requerimento em exame, informações do 
referido Tribunal sobre o andamento de sua petição enviada em março 
último. 

Conforme o estabelecido pela Constituição mineira, o Tribunal de Contas é 
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa nas ações de fiscãlização e de 
controle externo das unidades administrativas dos Poderes e da 
administração indireta do Estado, e compete ao Poder Legislativo a sua 
provocação quando a matéria diz respeito a essas entidades. 

Sendo a BHTrans uma sociedade de economia mista, que tem o Município 
de Belo Horizonte como acionista majoritário, a solicitação proposta pelo 
nobre Deputado parece-nos extrapolar a esfera da competência deste Poder 
Legislativo. É importante citar aqui o que estabelece a Constituição da 
República para compreensão do que se defende: 

"Art. 31 -A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

~----------------------------------------~ 
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Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1•- O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.". 

Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado, por força do dispositivo 
acima e do art. 77, § 2", da Carta Política mineira, mantém uma câmara para 
exercício exclusivo de fiscalização dos municípios. Entretanto, a 
competência para provocar o processo e realizar as ações de fiscalização 
pertinentes, no caso em referência, é da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte, e não da Assembléia Legislativa. 

Por outro lado, cumpre-nos ponderar ainda que, sendo uma sociedade de 
economia mista, a BHTrans está sujeita aos ditames da Lei n• 6.404, de 
15/12/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, a qual obriga a 
empresa assim constituída a manter inúmeros controles internos e a tomar 
públicos os seus resultados. Por força da citada legislação, ela deverá 
manter, além da Diretoria, o Conselho de Administração, um Conselho Fiscal 
permanente, cuja atribuição, entre outras, é a de analisar, ao menos 
trimestralmente, o seu balancete e os demais demonstrativos financeiros. 
Auxiliando o Conselho Fiscal, a companhia deverá manter auditores 
independentes e, se não os tiver, contratar contador ou firma de auditoria. O 
órgão soberano desse tipo de sociedade é a Assembléia Geral, à qual todos 
os demais devem prestar contas. É importante ressaltar ainda que seus 
administradores estão sujeitos a responsabilização se não desempenharem a 
contento suas funções. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n• 2.316/97. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco 

Ramalho- Elmo Braz- Ivo José- Dilzon Melo. 



z 

" 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

461 

ATA DA 122" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Gilmar Machado 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): 1" Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Requerimento 
n• 2.368/97 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Elmo Braz - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira 

Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo 
Napoleão - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - lbrahim Jacob -
lvair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Militão -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - 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 Paulo Piau, 2•-secretário •ad hoc", 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: 
REQUERIMENTO 
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N° 2.368/97, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Diretor, os demais membros da 
diretona e os corpos docente, discente e administrativo do Colégio Mansta 
São José, de Montes Claros, pelo transcurso de seu 40° aniversáno de 
fundação. (-À Comissão de Educação.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinános 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinános para, 

nos termos do§ 1• do art. 23 do Regimento Interno, destinar a 1" Parte desta 
reunião ao prosseguimento do Fórum Técnico Ensino Fundamental sob a 
Nova Legislação, com o tema "Municipalização do Ensino Fundamental em 
Minas Gerais". 

-A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinános 

o Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Estão reabertos os trabalhos 
ordinános. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência venfica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a ordinána de debates de segunda-feira, dia 20, ás 20 
horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 26/96 
Às'quinze horas e quinze minutos do dia dois de abnl de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Roberto 
Amaral, Elbe Brandão (substituindo, respectivamente, os Deputados Simão 
Pedro Toledo e João Leite, por indicação da Bancada do PSDB), Miguel 
Martini, Sebastião Costa, José Hennque, Mana José Haueisen, Adelmo 
Carneiro Leão (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos Deputados 
Durval Ângelo e Gilmar Machado, por indicação da Lideran·ça do PT), e 
Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos 
os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, uma vez que, na reunião 
antenor, foi aprovada a ata da reunião para apreciação do parecer de 1 • 
turno da proposição. A seguir, a Presidência informa que a reunião tem por 
finalidade eleger o Vice-Presidente, designar o relator e, se possível, 
apreciar o parecer de 2° turno. Logo após, determina a distnbuição das 
cédulas de votação e esclarece que será realizada eleição para o cargo de 
Vice-Presidente, uma vez que a Deputada Mana Olívia, antenormente 
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empossada nesse cargo, se encontra impedida de exercê-lo, pois, 
atualmente, compõe a Mesa da Assembléia. A seguir, o Presidente 
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado José 
Henrique para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito para 
Vice-Presidente, com seis votos, o Deputado Miguel Martini. O Presidente 
"ad hoc" empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Miguel Martini, que, 
assumindo a direção dos trabalhos, informa a necessidade de se ausentar, 
razão pela qual retoma a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto. Este, 
verificando a ausência do relator, Deputado Leonídio Bouças, redistribui a 
matéria ao Deputado Sebastião Costa, indagando-lhe se está em condições 
de apresentar seu parecer. Estando em condições de fazê-lo, o relator 
apresenta parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, 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 Sebastião Costa que 
proceda à leitura da ata, que, após lida, é aprovada e 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, 2 de abril de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Elbe Brandão - José Henrique - Sebastião 

Costa - Adelmo Carneiro Leão - Maria José Haueisen - Gilmar Machado -
Roberto Amaral. 
ATA DA 3• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 42/97 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arnaldo Penna, Mau ri Torres, Baldonedo Napoleão, Alberto Pinto 
Coelho, Dimas Rodrigues, José Maria Barros (substituindo este ao Deputado 
Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB), Bené Guedes, 
Wilson Pires, Antônio Andrade e José Henrique (substituindo este ao 
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do 
Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Mauri Torres que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscri1a pelos membros presentes. A Presidência informa que, 
na reunião anterior, foi concedida vista do parecer sobre a matéria em 
exame ao Deputado Durval Ângelo e dá prosseguimento a sua discussão . 
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Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer, em que o 
relator conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n• 1_ É 
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997 _ 
Arnaldo Penna, Presidente - Roberto Amaral - Mauri Tores - Baldonedo 

Napoleão - Geraldo da Costa Pereira - José Braga - lrani Barbosa - Ailton 
Vilela- Sebastião Navarro Vieira -Wilson Pires_ 

ATA DA 51• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, lvair Nogueira, Durval Ângelo, João Batista de Oliveira e Miguel 
Martini, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado lvair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes_ Neste momento, 
registra-se a presença da Deputada Maria José Haueisen. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposição da Comissão e 
a ouvir os Srs. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública; 
Ariovaldo da Hora e Silva, Coordenador de Informações da Coordenação 
Geral de Segurança da Polícia Civil; Sandra Starling, Deputada Federal; 
Norma de Góes Monteiro, Diretora-Superintendente do Arquivo Público 
Mineiro; e Fernando Massote, professor de Ciência Politica da UFMG, que 
irão prestar informações sobre os documentos dos arquivos do extinto 
DOPS, retidos na Secretaria da Segurança Pública. Após, a Presidência 
convida os expositores a tomar assento à mesa e procede à leitura da 
seguinte correspondência: ofício do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário 
da Segurança Pública, encaminhando exemplar do livro "Alimentação a 
Presos"; carta dos Srs. José de Fátima Silva, José Geraldo da Silva, 
Raimundo Alves Torres, Edmar de Souza e Altamiro Mendes, detentos da 
Divisão de Tóxicos, solicitando ajuda desta Comissão para que se 
providencie sua transferência para a Penitenciária Agropecuária Rural 
Francisco Floriano de Paula; oficios da Sra.Valéria Ciriaco Carvalho, 
Coordenadora da Comissão Organizadora do 1" Fórum Regional de Direitos 
Humanos do Leste Mineiro, convidando esta Comissão para participar do 
evento, nos dias 17/10/97 e 18/10/97; e da Sra. Norma de Góes Monteiro, 
Diretora-Superintendente do Arquivo Público Mineiro, justificando sua 
ausência nesta reunião. Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado João Leite 
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transfere a Presidência ao Deputado lvair Nogueira e apresenta 
requerimento em que solicita sejam designados representantes desta 
Comissão para participarem do 1• Fórum Regional de Direitos Humanos do 
Leste Mineiro. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite concede a palavra à 
Deputada Maria José Haueisen, que apresenta requerimento em que solicita 
seja marcada data, nas agendas desta Comissão e do Secretário da 
Segurança Pública, para que a Comissão acompanhe a entrega dos 
documentos do extinto DOPS, que estão sob a guarda daquela Secretaria, 
ao Arquivo Público Mineiro. Após, o Deputado João Batista de Oliveira 
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Secretário da Segurança Pública, para que sejam apurados os motivos e os 
autores da incineração dos arquivos do DOPS. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Encerrada essa fase, a 
Presidência passa a palavra, inicialmente, à Deputada Maria José Haueisen, 
autora do requerimento que motivou os convites, para que faça suas 
considerações iniciais. Em seguida, os convidados discorrem sobre o 
assunto em pauta. Passa-se à fase dos debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos 
parlamentares e aos convidados pelo comparecimento, pela participação e 
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente - Durval Ângelo- lvair Nogueira. 

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

23/97 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
o projeto de lei complementar em epígrafe, enviado à Assembléia 

Legislativa pelo Governador do Estado por meio da Mensagem n• 213/97, 
acrescenta parágrafos ao art. 5° da Lei n• 5.301, de 16/10/69. 

Publicada em 2218/97, a proposição foi distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 
1, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer de mérito, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 



466 
A propos1çao em pauta introduz no Estatuto do Pessoal da PMMG 

disposições que possibil~am o reaprove~amento, no serviço ativo da 
corporação, de praças que se encontram na reserva remunerada, a exemplo 
do que já ocorre com os oficiais da reserva, nos termos do art. 136 do 
referido Estatuto. 

A medida será bastante prove~osa para a Polícia Milnar, pois perm~irá que 
esta arregimente profissionais já experimentados e ainda aptos a 
desenvolver bons trabalhos junto à inst~uição. 

Atente-se ao fato de que, em observância ao disposto no art. 19 do 
Regulamento para as Polícias Mil~ares e Corpos de Bombeiros Militares, 
aprovado pelo Decreto n• 88.776, de 28/9/83, esse reaproveitamento será 
fe~o restritamente, sempre em caráter temporário, só podendo ocorrer 
quando o mil~ar da reserva for detentor de conhecimentos técnicos e 
especializados necessários à corporação e não houver, naquele momento, 
no serviço ativo, outro policial militar habilnado a exercer a mesma função. É 
da maior importância para a exata compreensão do alcance da medida 
proposta que se tenham em vista essas restrições, já que, nesses termos, o 
servidor público mil~ar da ativa não sofreria prejuízo algum em sua carreira. 

Assim, inexiste inconveniência em tomar mais abrangente a proposta 
originalmente apresentada pelo Chefe do Poder Executivo, ampliando a 
possibilidade de reaproveitamento não só dos profissionais das graduações 
de Soldado a 3°-Sargento, como o de todos os demais servidores mil~ares 
da reserva remunerada, uma vez que as pretendidas designações serão 
fe~as, tão-somente, nas restritas hipóteses mencionadas, o que não 
importará, conforme já se frisou, prejuízo para a carreira dos servidores 
militares da ativa. 

Dito isso, havemos de concordar com o teor do Substitutivo n• 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu à proposição 
original os aprimoramentos necessários, tanto no que diz respeito à técnica 
legislativa quanto no que tange ao seu conteúdo material. 

Reconhecemos, pois, a conveniência e a oportunidade do projeto de lei 
complementar em exame, na forma do Substitutivo n• 1, acreditando que as 
medidas propostas contribuirão para tomar a Polícia Militar mineira ainda 
mais moderna e eficiente. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n• 

23/97 na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 • de outubro de 1997. 
Leonídio Bouças, Presidente e relator - lvair Nogueira - Marcos Helênio -

Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
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O projeto de lei complementar em exame, enviado a esta Casa pelo 
Governador do Estado por meio da Mensagem n• 213/97, acrescenta 
parágrafos ao art. s• da Lei n• 5.301, de 16/10/69. 

Publicada em 2218/97, a proposição foi distribuída, primeiramente, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na fonma do Substitu1ivo n• 
1, que apresentou. Em seguida, o projeto foi analisado pela Comissão de 
Administração Pública, que também opinou por sua aprovação na fonma do 
mencionado substitu1ivo. 

Cumpre-nos, agora, emitir parecer nesta Comissão. 
Fundamentação 

O projeto em tela introduz alteração no Estatuto de Pessoal da PMMG, 
com o objetivo de penmitir que praças da reserva remunerada sejam 
reaproveitados no serviço ativo da corporação. Pelas nonmas em vigor, 
constantes no art. 136 do referido Estatu1o, apenas os oficiais da reserva 
podem ser reaproveitados. 

O Substitu1ivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
estende o alcance da medida a todos os servidores militares que se 
encontrem na reserva remunerada, dando à proposição uma abrangência 
bem maior do que a do texto originalmente apresentado. 

Analisada sob os aspectos que concemem à defesa social, a medida só 
vem contribuir para o melhoramento da segurança pública prestada pela 
Polícia Militar. Isso porque possibilita o recru1amento voluntário de 
profissionais experientes e habilidosos, os quais ainda têm condições de 
prestar relevantes serviços à corporação. 

Certamente, o reaproveitamento desses servidores terá repercussão 
positiva nas ações de policiamento ostensivo e na preservação da ordem 
pública, beneficiando, assim, toda a sociedade. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n• 

23/97 na fonma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de ou1ubro de 1997. 
José Henrique, Presidente - Péricles Ferreira, relator- Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
23/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em 

tela acrescenta dispositivos ao art. 5° da Lei n° 5.301, de 16/10/69. 
A proposição foi distribuída às comissões competentes, tendo a de 

Constituição e Justiça opinado por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, apresentando-lhe o Substitutivo n° 1. As Comissões de 
Administração Pública e de Defesa Social se manifestaram pela sua 
aprovação na fonna do substitutivo citado. 

Cabe agora a esta Comissão opinar quanto aos aspectos financeiros e 
orçamentários do projeto. 

Fundamentação 
A proposição sob exame objetiva autorizar a convocação de praças da 

reserva remunerada, das graduações de Soldado a 3°-Sargento, para o 
serviço ativo temporário da Polícia Militar, no limite das vagas existentes e 
correspondentes a cada posto, observados os quantitativos fixados no 
Quadro de Organização e Distribuição da instituição. Durante o período de 
reaproveitamento no serviço ativo, será devida ao militar uma gratificação 
equivalente a 1/3 dos proventos da inatividade, vedada a sua incorporação. 

Nos tennos da legislação em vigor, somente oficiais da reserva 
remunerada podem ser reaproveitados na ativa. Transfonnado em lei o 
projeto, a Polícia Militar terá maior flexibilidade administrativa para o 
enfrentamento de eventuais necessidades ou situações de risco, nas quais 
seja necessária a intervenção de corpo policial extra, especializado ou não. 
Aliás, para o dimensionamento dos efeitos financeiros da proposição, é 
importante salientar que, nos tennos de Regulamento para as Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, o reaproveitamento de militares 
da reserva será sempre em caráter temporário e só será possível se não 
houver, naquele momento, no serviço ativo, outro policial habilitado a 
exercer a mesma função. A abertura proporcionada, considerando também 
os tennos do Substitutivo n° 1 , deverá envolver principalmente a contratação 
de praças das patentes de 3°-Sargento a Subtenente, pois, como explicado, 
atualmente é possível a convocação de oficiais. É sabido ser bastante 
inviável, ou constituir excepcionalidade, o chamamento de soldados, em 
razão da pouca atratividade da remuneração extra e pelo fato de esses 
praças passarem á reserva com condições que não lhes pennitiriam a volta 
ao serviço ativo. 

Os beneficios decorrentes da aprovação do projeto de lei serão imediatos. 
A designação de militares da reserva para o cumprimento de atividades-
meio na corporação liberará pessoal para os serviços externos, a exemplo do 
policiamento. Por fim, como foi salientado na mensagem do Governador a 
esta Casa, a implantação das medidas propostas flexibilizará a composição 
do quadro da Polícia Militar, incorporando ao seu contigente pessoal da 
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reserva com experiência na área de serviço de segurança. 

O atual quadro de 1 .654 oficiais da Polícia Militar é composto de 27 
Coronéis, 87 Tenentes-Coronéis, 230 Majores, 621 Capitães, 450 1°s-
Tenentes e 230 2•s-Tenentes. O quadro previsto de praças é de 35.827, 
entre soldados, cabos, 3°s-Sargentos, 2"s-Sargentos, 1 •s-Sargentos e 
Subtenentes. Para esses, existe um total de 2.809 vagas, e estima-se um 
valor médio de gratificação mensal da ordem de R$500,00. Caso não 
ocorram designações de soldados, essa média é estimada em R$700,00. 

Para o exercício de 1998, estão previstas despesas de R$631.600.000,00 
com pessoal da Polícia Militar. 

Não vislumbramos. assim, óbices de natureza orçamentária à aprovação 
da proposição. 

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

Complementar n• 23/97 no 1• tumo, na forma do Substitutivo n• 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Antõnio Roberto, Presidente - Roberto Amaral, relator - Durval Ângelo 

(voto contrário) -Sebastião Navarro Vieira- José Braga - Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.363/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por via da Mensagem n• 215/97, o Governador do Estado fez remeter a 
esta Casa. para apreciação, o projeto de lei em análise, que tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a efetuar a permuta de imóvel de propriedade 
do Estado por outro pertencente a particular. ambos situados no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Conforme o disposto no art. 103, V, "a", do Regimento lntemo, cabe a este 
órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais . 

Fundamentação . 
De acordo com o registro n• 26.532 do livro 3-Q, pág. 105, do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1• Oficio da Comarca de Conselheiro Lafaiete, o 
Estado de Minas Gerais adquiriu, por doação, da Prefeitura Municipal de 
Conselheiro Lafaiete, em 1965, uma área medindo 2.160m2

• constituída 
pelos lotes n•s 8 a 13 da quadra n• 26, a fim de que se construísse no local 
um grupo escolar. 

Atendendo à finalidade prevista no instrumento de doação, o Estado 
construiu a Escola Estadual Telésforo Cândido de Rezende, ocupando os 
lotes n•s 6 a 11 , o que representa uso indevido dos lotes n•s 6 e 7. 

A ocupação do lote n• 7 foi regularizada pela Lei n• 8.164, de 26/4/82, e 
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agora pretende-se fazer o mesmo em relação ao lote n• 6, mediante permuta 
deste, de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros, pelo 
lote n• 12, de propriedade do Estado. 

No que se refere à iniciativa da proposta, cumpre-nos recorrer ao art. 65 da 
Constituição mineira, segundo o qual é assegurado ao Chefe do Execu1ivo, 
entre ou1ras au1oridades, o direito de deflagrar o processo legislativo. 

Ainda no plano constitucional, salientamos que a medida proposta está 
sujeita aos ditames contidos no art. 18 da Carta Estadual, do qual se infere a 
necessidade de avaliação prévia e de autorização legislativa para tomar 
possível o negócio jurídico proposto. 

A matéria está sujeita, ainda, às regras emanadas da Lei Federal n• 8.666, 
de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. No caso em questão, é de especial interesse o art. 17 dessa 
lei, por estabelecer que a alienação de bens da administração pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será 
precedida de avaliação e, em se tratando de bem imóvel, dependerá de 
au1orização legislativa. 

No concernente à prévia avaliação, convém ressaltar que o au1o de 
processo encontra-se instruído com laudo técnico de avaliação dos imóveis, 
elaborado por comissão instituída pela secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, cujo parecer conclui pela equivalência do valor 
venal dos terrenos. 

O interesse público que envolve a operação é evidenciado pelo fato de que 
a permu1a possibilitará ao Estado manter sua unidade escolar incólume e, ao 
mesmo tempo, preservar o interesse do particular que foi ameaçado por 
ocupação pública de seu imóvel, sem o devido procedimento legal. 

Do relatado, depreende-se que as exigências legais foram atendidas, razão 
pela qual não encontramos óbice de natureza jurídica à tramitação da 
matéria nesta Casa. 

Resta-nos comentar o que se pretende estabelecer por meio do projeto de 
lei em questão, para que fique bem claro para os membros desta Comissão 
o que se irá votar. 

O art. 1• do projeto descreve o negócio jurídico a ser contratado. Quanto 
aos arts. ZO e 3", é de bom alvitre salientar a pertinência de suas normas sob 
o ponto de vista jurídico - aspecto ao qual devemos ater-nos -, visto que 
cercam de todas as precauções o trato com a coisa pública, cuidando para 
que a alienação não venha a ser motivo para eventuais conflitos entre as 
partes nela envolvidas, inclusive a municipalidade. 

De fato, o primeiro dispositivo estabelece a destinação que se dará ao lote 
a ser recebido pelo Estado, qual seja integrar a área da mencionada escola 
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estadual; o art. 3° dispõe que a pennuta se fará sem toma para as partes e 
com a interveniência do município. 

Entendemos que o autor do projeto fez constar este úHimo mandamento, 
tendo em vista a cláusula de destinação contida no instrumento público de 
doação, imposta pela entidade doadora ao Estado. Assim, é lícito entender 
que a participação do município na pennuta implica revogação tácita 
daquela cláusula. 

Entretanto, embora reconheçamos a pertinência da matéria, consideramos 
ser dever desta Comissão apresentar à proposta um substitutivo com o fim 
de se dar a ela nova redação, que atenda ao rigor da boa técnica da redação 
legislativa, o que será feito na conclusão deste parecer. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.363/97 na fonna do Substitutivo no 1, 
apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.363/97 
Autoriza o Poder Executivo a pennutar imóvel que especifica por imóvel 

de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros, localizados no 
Município de Conselheiro Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a pennutar o imóvel constituído 

pelo lote no 12 (doze) da quadra no 26, com 360m2 (trezentos e sessenta 
metros quadrados), situado na Rua Leozina Albuquerque, no Município de 
Conselheiro Lafaiete, parte da área de 2.160m2 (dois mil cento e sessenta 
metros quadrados), havida pelo Estado por doação do referido município, 
registrado sob o n° 26.532, a fls. 105 do livro 3-Q do Cartório de Registro de 
Imóveis do 1 o Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, pelo lote no 6 
(seis), da mesma quadra, com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados), de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros, 
registrado sob o n° 11.828, a fls. 80 do livro 3-J e matriculado sob o n° M-72, 
de 11 de fevereiro de 1976, a Os. 72 do livro 2 do Cartório de Registro de 
Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete. · 

Art. 2°- O imóvel recebido em pennuta pelo Estado passa a integrar a área 
onde está construída a Escola Estadual Prefeito Telésforo Rezende . 

Art. 3° - A pennuta de que trata esta lei se fará sem toma para as partes e 
com a interveniência do Município de Conselheiro Lafaiete . 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - lvair Nogueira -

Gilmar Machado. 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise é oriundo 
da Mensagem n• 215/97 e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a 
efetuar pennuta de imóvel de propriedade do Estado por outro pertencente a 
particular, ambos situados no Município de Conselheiro Lafaiete. 

A proposição foi examinada preliminannente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, cujo parecer afinna a juridicidade, a 
constitucionalidade e a legalidade da matéria na fonna do Substitutivo n• 1, 
que dá nova redação ao projeto, de confonnidade com a boa técnica 
legislativa, sem a~erar a esséncia da proposta original. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete-nos, agora, apreciá-
la quanto às possíveis repercussões de natureza financeira decorrentes de 
sua aprovação. 

Fundamentação 
Em 1965, o Estado adquiriu, por doação, da Prefeitura Municipal de 

Conselheiro Lafaiete, um terreno de 2.160m", constituído dos lotes n•s 8 a 
13, da quadra n• 26 da planta do município, a fim de que, no local, se 
edificasse uma unidade escolar. 

Construiu-se a Escola Estadual Telésforo Cândido de Rezende, por 
equivoco, nos lotes n•s 6 a 11, caracterizando, portanto, ocupação indevida 
dos lotes n•s 6 e 7. 

A ocupação desta última porção de terra foi regularizada pela Lei n• 8.164, 
de 26/4/82, e o mesmo se pretende fazer agora com relação ao lote n• 6, 
valendo-se do instrumento da pennuta. 

No que se refere à repercussão financeira do projeto, convém trazer à baila 
o art. 3• do substitutivo, que guarda identidade com a nonna do projeto 
original. Esse dispositivo estabelece que a pennuta se fará sem toma para 
as partes envolvidas. 

Ainda sob o mesmo enfoque, conside.ramos oportuno ressaltar que os 
imóveis a serem pennutados foram objeto de avaliação técnica, elaborada 
de confonnidade com as nonnas regentes da espécie, e a conclusão foi pela 
equivalência de seus valores de venda. 

Depreende-se, pelo relatado, que a proposição encerra medida oportuna e 
sua aprovação não acarretará ônus financeiro aos cofres estaduais. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.363/97 na fonna do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
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Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator- Sebastião Navarro Vieira 

- Durval Ângelo- Antônio Roberto. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N• 862/96 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe altera 
a Lei n• 6.763, de 26/12175, e dá outras providências. 

Aprovado no 1• tu mo com a Emenda n• 1, retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer no 2• turno. 

Por despacho da Presidência, nos termos do art. 179, parágrafo único, do 
Regimento Interno, foram anexados a esta proposição os Projetos de Lei n•s 
1.328/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, e 1.408/97, do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, que também alteram dispositivos da Lei n• 6.763, de 
1975. 

Nos termos do art. 196, § 1•, do Regimento Interno, em anexo 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Tendo em vista a anexação das proposições citadas acima, toma-se 

oportuna a apresentação do Substitutivo n• 1 , para se compatibilizarem as 
alterações propostas com a atual redação da Lei n• 6. 763, de 1975. 

O Projeto de Lei n• 862/96, do Deputado Miguel Martini, tem por objetivo 
reduzir de 25% para 18% a alíquota de ICMS incidente sobre cosméticos e 
produtos de toucador, que passariam a não ser mais considerados 
supérfluos, como atualmente ocorre, conforme definição do item 6 da Tabela 
F da Lei n• 6.763, de 1975. 

Como o pretendido beneficio fiscal reduz a alíquota para 18%, em patamar 
superior à alíquota interestadual, que é de 12%, o projeto de lei em tela se 
encontra amparado no inciso VI do art. 155 da Constituição Federal, norma 
que excepciona o disposto na alínea "g" do inciso XII do mesmo art. 155, 
pelo que não há necessidade, nessa hipótese, de prévia deliberação dos 
Estados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. 

A redução da alíquota nas operações internas tomará o chamado setor de 
estética em Minas mais competitivo, porque, em vez de ser obrigado a 
recolher a diferença de alíquota de 13%, quando adquirir produtos no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, passará a recolher apenas o diferencial de 6%, 
além de se eliminarem as chamadas operações da economia invisível, 
trazendo o setor para a formalidade econômico-tributária . 

De modo a adequar a proposição ao atual balizamento das alíquotas e à 
operacionalidade tributária praticada no Estado, o Substitutivo n• 1 autoriza o 
Poder Executivo a reduzir a carga tributária dos produtos de toucador e 
cosméticos para até 18%, na forma, no prazo e nas demais condições 
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previstos em regulamento. 

Quanto ao Projeto de Lei n• 1.328/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, seu 
objetivo é alterar os incisos 111 e VI do art. 114 da Lei n• 6.763, de 1975, com 
a redação dada pela Lei n• 12.032, de 22/12/95, propondo a isenção da taxa 
de segurança pública também para entidades esportivas, sendo certo que 
entidades que prestam assistência social e que produzem cultura já 
desfrutam do benefício. O Substitutivo n• 1 acolhe a proposição. 

O Projeto de Lei n• 1.408/97, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
altera o inciso 11 do art. 7• da Lei n• 6.763, de 1975, com a redação dada pela 
Lei n• 1.423, de 7/12/96, propondo o acréscimo da palavra "prestações", a 
fim de adequar o texto da lei mineira ao disposto no art. 3°, 11, da Lei 
Complementar Federal n• 87, de 1996, a chamada Lei Kandir, que estabeleu 
a não-incidência do ICMS sobre operações e prestações que destinem ao 
exterior produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem 
como sobre prestações de serviço para o exterior. 

Este relator entende, ao contrário do que se encontra na justificação do 
projeto, que não há inconstitucionalidade por omissão, porque a nonna 
inserida na Lei Kandir, de natureza complementar à Constituição Federal, 
vigora como lei nacional. 

A alteração referida no Projeto de Lei n• 1.408/97, segundo seu autor, 
supriria omissão na legislação tributária estadual que se adaptou à Lei 
Kandir, explicitando que a não-incidência abrange também as prestações 
que destinem ao exterior os produtos primários e semi-elaborados. 

No entanto, o Substitutivo n• 1 rejeita a proposição do Deputado Alencar da 
Silveirà Júnior, por entender que a adaptação da Lei Kandir foi 
adequadamente feita pelo legislador mineiro, sendo certo que a inclusão da 
expressão "prestações" no inciso 11 do art. 7° da Lei n• 6.763, de 1975, 
estende a não-incidência do ICMS também para prestação de serviço de 
transporte vinculado à exportação de mercadoria, ainda que realizado dentro 
do território nacional, situação que a Lei Kandir não reconheceu estar sob o 
manto da não-incidência. 

A proposição do Deputado Alencar da Silveira Júnior conlempla assim 
modalidade de não-incidência que ultrapassa o comando da lei 
complementar federal, o que é incabível em se tratando de benefício fiscal 
do ICMS, por força do disposto no art. 155, § 2•, inciso XII, "g", da 
Constituição Federal, que exige prévia celebração de convênio interestadual 
no ámbito do CONFAZ. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n• 

862/96 no 2• turno, na fonna do Substitutivo n• 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO N• 1 



z a 

• . • E 
~ 
;;; 
• u 

~ ..; 
• õ 

475 
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O item 6 da Tabela F a que se refere a alínea •a• do inciso I do art. 

12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"6 - Perfumes, exceto água de colônia, confonne disposto em 
regulamento". 

Art. 2° - Os dispositivos, abaixo indicados, da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, com alterações posteriores, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art.114- ..... . 
111 - aos interesses de entidades de assistência social, de beneficência, de 

educação, de esportes ou de cultura, sem fins lucrativos e devidamente 
reconhecidas, observados os requisitos previstos em regulamento; 

VI - às promoções de caráter esportivo e recreativo gratuitas ou cuja renda 
total seja destinada a instituição de caridade devidamente reconhecida". 

Art. 3° - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à 
regulamentação desta lei. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 1998. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Antônio Roberto, Presidente - Durval Ângelo, relator- Miguel Martini -José 

Braga - Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

Projeto de Lei n° 862/96 
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O item 6 da Tabela F a que se refere a alínea "a" do Inciso I do art. 

12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975. passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"6 - Perfumes, exceto água de colônia, confonne disposto em 
regulamento" . 

Art. 2° - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à 
regulamentação desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 1998. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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476 

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, 
dispõe sobre a publicação dos atos administrativos que menciona. 

Aprovado no 1• tu mo, na fonna do Substitutivo n• 1, o projeto vem, agora, 
a esta Comissão, para ser objeto de parecer para o 2• turno. Apresentamos 
anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, nos tennos do art. 
196, § 1•, do Regimento Interno desta Casa. 

Fundamentação 
Como foi salientado no 1• turno, a matéria em exame visa à 

sistematização da publicação dos atos administrativos referentes à 
celebração de convênios feitos por órgãos e entidades da administração 
direta e indireta e destinados à liberação de recursos para municípios e 
entidades. Assim, a clareza e a simplicidade no acesso às infonnações 
pertinentes aos atos administrativos ensejará a transparência em relação a 
recursos transferidos aos municípios. Por outro lado, os Legislativos 
Municipais terão mais condições objetivas para a consecução do controle 
externo, e a sociedade ficará segura de estar sendo corretamente infonnada 
a respeito. 

Nos tennos do art. 48 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as dotações 
referentes a despesas com publicação de atos e matérias no diário oficial do 
Estado serão consignadas aos órgãos a que estiverem afetas. Vê-se, 
portanto, que as despesas com a publicação dos tennos de convênio 
assinados entre o Estado e os municípios já são objeto de previsão 
orçamentária. A proposição inova ao sugerir a republicação, na fonna de 
suplemento e no quinto dia útil de cada mês, das infonnações referentes a 
convênios publicadas no mês imediatamente anterior. 

Sabe-se que a Imprensa Oficial cobra cerca de R$4.368,00 por uma página 
de publicação em letra corpo 6, o tamanho mínimo exigido. De acordo com o 
substitutivo aprovado, o referido suplemento poderá ser comercializado 
separadamente. Porém, não há como se esperar que a autarquia Imprensa 
Oficial recupere, por meio da receita de venda do suplemento, os custos de 
produção e administrativos decorrentes de sua elaboração, mesmo que 
todas as Prefeituras de Minas Gerais o adquiram mensalmente. Não 
encontramos justificação para a dupla publicação: uma, nonnal, como ocorre 
hoje, e outra, na fonna proposta e por meio de suplemento. Julgamos mais 
conveniente adequar a publicação tradicional à fonna proposta no projeto de 
lei e efetuá-la, por meio de suplemento do diário oficial, no último dia útil do 
mesmo mês ou no 15° dia útil do mês seguinte ao da assinatura do convênio. 
Para tal, apresentamos o Substitutivo n• 1. Dessa fonna, evitamos despesas 
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adicionais, pois não ocorrerá aumento do espaço de publicação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.091/97, 

no 2• tu mo, na forma do Substitutivo n• 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N• 1 

Dispõe sobre 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 por órgãos e entidades da administração direta e indireta do 
Estado, nos quais esteja prevista a liberação de recursos, será realizada por 
meio de suplemento especial do diário oficial. 

1•- No décimo quinto dia útil do mês, será publicado suplemento especial 
contendo as informações referentes. aos convênios assinados na segunda 
quinzena do mês anterior, e, no último dia útil do mês, será publicado 
suplemento especial contendo as informações referentes aos convênios 
assinados na primeira quinzena. 

§ 2°- A publicação a que se refere o "caput" deverá conter: 
I - número do convênio; 
11 - órgão repassador dos recursos; 
111 - valor do convênio; 
IV - objeto do convênio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 

publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - Sebastião Navarro 

Vieira -Antônio Roberto- José Braga . 

Redação do Vencido no 1• Tu mo 
PROJETO DE LEI N° 1.091/97 

Dispõe sobre 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 por órgãos e entidades da administração direta e indireta do 
Estado, nos quais esteja prevista a liberação de recursos, será realizada em 
seção própria do órgão oficial e sistematizada por município . 

Parágrafo único -A publicação a que se refere o "caput" deverá conter: 
I - número do convênio; 
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IV - objeto do convênio. 
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Art. 2" - No quinto dia útil de cada mês, será publicado suplemento 
especial contendo as informações referentes aos convênios publicados no 
mês imediatamente anterior. 

Parágrafo único - O suplemento especial de que trata o "caput" conterá 
todos os dados referidos no parágrafo único do artigo anterior e poderá ser 
comercializado separadamente. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.100/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela autoriza o 
Poder Executivo a celebrar convênio de adesão ao Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e de Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES. 

Aprovado no 1 • tu mo, sem emendas, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer no 2" turno. 

Fundamentação 
O convênio entre Estados e a União, representada pela Secretaria da 

Receita Federal, para fins de inclusão do ICMS no SIMPLES, está previsto 
expressamente no art. 4° da Lei Federal n• 9.317, de 5/12/96. 

A ampliação dos beneficios do SIMPLES, estendendo sua abrangência 
também ao ICMS, muito favorecerá as microempresas e empresas de 
pequeno porte do Estado, concedendo-lhes tratamento diferenciado e 
simplificado, com eliminação de livros fiscais e da imensa burocracia que 
atualmente sufoca o setor. 

O projeto de lei em exame está em consonância com o disposto no art. 
179 da Constituição Federal, que prevê tratamento diferenciado para as 
microempresas, e se somará ao conjunto de medidas que o Estado vem 
adotando, inclusive a elaboração do novo Estatuto da Microempresa, que 
acolherá sugestões do SEBRAE e das entidades empresariais do Estado, 
aguardando-se, para os próximos dias, a remessa do projeto de lei pelo 
Poder Executivo a esta Casa. 

Com essas considerações, entendemos que esta autorização legislativa 
para que o SIMPLES também absorva o ICMS é de grande relevância e 
merece o apoio de todos os parlamentares. 

Conclusão 
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.100/97 no 2• turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Antõnio Roberto, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval 

Ângelo- José Braga- Miguel Martini. 
PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.329/97 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em análise visa a 
alterara Lei n• 11.402, de 14/1/94. 

Aprovado no 1• turno, na forma proposta, retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer para o 2• turno. Por despacho da 
Presidência, nos termos do art. 179, parágrafo único, foram anexados a esta 
proposição os Projetos de Lei n•s 1.407/97, da CPI do sistema penitenciário, 
e 1.444/97, do Governador do Estado, que também alteram dispositivos da 
lei mencionada. 

Fundamentação 
A proposição visa a alterar a legislação do Fundo Penitenciário Estadual -

FPE -, introduzindo entre seus objetivos a destinação de recursos para a 
construção, a manutenção, a reforma e a ampliação de estabelecimentos 
destinados ao recolhimento e à guarda de menor infrator. 

A Lei n• 11.397, de 7/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a 
Adolescência - FIA -, destinado a repassar recursos e a oferecer 
financiamento para programas de atendimento à criança e ao adolescente, 
prevê, em seu art. 4°, IV, o repasse de recursos para o mesmo fim: 

"Art. 4° - O FIA, de natureza e individuação contábeis, com duração 
indeterminada, destina-se a repassar recursos e a oferecer financiamentos 
para: 

IV - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis, bem como 
aquisição de material, necessárias à implementação das ações do Plano 
Estadual de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente". · 

Estamos de acordo com o aporte de mais recursos para programas de 
apoio à criança e ao adolescente. 

Aproveitando as sugestões apresentadas pela CPI do sistema 
penitenciário, estamos apresentando o Substitutivo n• 1, visando a uma 
reformulação do FPE, que tem arrecadação mensal superior a 
R$1.000.000,00. O FPE já arrecadou, de sua criação até agosto de 1997, 
R$18.295.083,59, enquanto a despesa executada até a mesma data foi de 
apenas R$808.766,45. Vê-se, portanto, que tais recursos, praticamente, não 
têm sido utilizados, apesar do quadro caótico do sistema penitenciário, com 
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super1otação, problemas de abastecimento de água, celas insalubres, 
descargas sanitárias estragadas, enfim, uma série de problemas que expõem 
os presos a condições subumanas. 

Em virtude disso, estamos propondo o seguinte: 
A ampliação dos objetivos do Fundo, incluindo formação e treinamento de 

agentes penitenciários, assistência e formação profissional para os detentos, 
medida de elevado cunho social e educacional, indispensável, a nosso ver; 

- introdução de novos integrantes no Grupo Coordenador do Fundo, 
visando à participação de entidades de destacada atuação junto ao sistema 
penitenciário; 

- mudança do órgão gestor, da Secretaria de Estado da Fazenda para a 
Secretaria de Estado da Justiça, que é a responsável pela administração do 
sistema penitenciário; sendo ela o órgão gestor do Fundo, poderá firmar 
diretamente convênio com o DEOP, suprimindo-se o convênio que hoje é 
firmado entre ela e a Secretaria de Estado da Fazenda; 

- eliminação da contrapartida, tendo em vista a escassez de recursos do 
Estado; ademais, entendemos que o Fundo não necessitaria dessa 
contrapartida, pois o Estado estaria oferecendo contrapartida para ele 
mesmo; 

introdução, como beneficiárias do Fundo, de entidades não 
governamentais, sem fins lucrativos, com área de atuação que se coadune 
com os objetivos do Fundo; essa medida, inovadora, irá estimular a parceria 
entre o poder público e a sociedade; 

- possibilidade de a Secretaria de Estado da Justiça firmar convênios com 
entidades públicas, como prefeituras municipais, e entidades civis sem fins 
lucrativos, a exemplo do que hoje ocorre com as caixas escolares, que 
recebem recursos da Secretaria de Estado da Educação e realizam obras de 
reparo e melhoria dos prédios escolares. 

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

1.329/97 no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 1°, zo, 5°, 6° e 7° da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 

1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual - FPE - e dá outras 
providências, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual -FPE -, com o objetivo 
de possibilitar a obtenção e a administração de recursos financeiros 
destinados ao sistema penitenciário do Estado e a construção, manutenção, 
reforma e ampliação de estabelecimento destinado ao recolhimento e à 
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guarda de menor infrator. 

Art. 2• - Poderão ser beneficiários do FPE: 
I - a Secretaria de Estado da Justiça; 
11 - as entidades não governamentais, legalmente constituídas, sem fins 

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a 
assistência aos encarcerados. 

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados nos estabelecimentos 
penais do Estado, em confonnidade com o disposto nos arts. 82 a 1 04 da Lei 
Federal n• 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. 

Art. s• - O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Justiça, e 
seu agente financeiro, o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE. 

Parágrafo único - As atribuições do órgão gestor e do agente financeiro são 
as previstas, respectivamente, nos incisos I e 11 do art. 4• da Lei 
Complementar n• 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. s•- São condições para liberação dos recursos do Fundo: 
I - apresentação, pelas beneficiárias, de projetos referentes a construção, 

refonna, melhoria ou ampliação de estabelecimentos penais ou de centros 
destinados ao recolhimento e à guarda de menores infratores, a aquisição de 
equipamentos para esses estabelecimentos, a fonnação e o treinamento de 
agentes penitenciários e a assistência e fonnação profissional para os 
detentos; 

11 - demonstração ponnenorizada da viabilidade técnica dos projetos e de 
sua adequação aos objetivos do tratamento penitenciário, de confonnidade 
com a Lei de Execução Penal, ou à guarda do menor infrator, de acordo com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

111 - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador; 
IV- oferecimento de contrapartida equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) do valor total do projeto, ficando isento de contrapartida financeira o 
beneficiário, quando se tratar de órgão ou entidade estadual. 

§ 1• - A Secretaria de Estado da Justiça poderá, mediante convênio, 
repassar recursos do Fundo para entidades públicas ou entidades civis sem 
fins lucrativos, que aplicarão os recursos visando à consecução-dos objetivos 
do Fundo . 

§ 2•- A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo anterior sujeita-
se ao disposto nos incisos I a IV deste artigo. 

Art. 7•- Integram o Grupo Coordenador do Fundo: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Justiça; 
li- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV- 1 (um) representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal; 
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V- 1 (um) representante do Conselho Penitenciário; 
VI - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -

BEMGE -; 
Vil - 1 (um) representante da Pastoral Católica e 1 (um) representante das 

pastorais evangélicas que atuem junto ao sistema carcerário; 
VIII - 1 (um) representante das entidades não governamentais a que se 

refere o inciso 11 do art. 2°, indicado por elas; 
IX- 1 (um) representante do Ministério Público.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 16 de outubro de 1997. 
Miguel Martini. Presidente - Durval Ângelo. relator - Antônio Roberto -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/97 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada 
COMAMAS - Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central 
de Minas Gerais, com sede no Município de Contagem. 

A proposição foi aprovada no 1° turno. com a Emenda no 1. Agora. 
compete a este órgão colegiado apreciar a matéria no 2° turno e sobre ela 
deliberar conclusivamente. 

Em face do disposto no art. 196, § 1°, do Regimento Interno. fazemos 
constar. no final deste parecer. a redação do vencido. 

Fundamentação 
A referida Associação está identificada com os propósitos das 

Organizações Não Governamentais no que tange à defesa do meio 
ambiente. Entre os seus objetivos. destacamos a busca da melhoria da 
qualidade de vida dos associados e suas famílias quanto às condições 
ambientais decorrentes de atividades industriais ou. mesmo, comerciais. 

Reafirmamos, portanto, o nosso apoio à proposta de lhe ser concedida a 
declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.346/97 

no 2° turno. na forma do vencido em 1° tu mo. 
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1997. 
Anivaldo Coelho, relator. 
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Declara de utilidade pública a entidade denominada COMAMAS -
Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central de Minas 
Gerais, com sede no Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada 

COMAMAS - Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade Central 
de Minas Gerais, com sede no Município de Contagem. 

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
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ATA DA 123" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20/10/97 

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): 1 a Fase: Ata - Correspondência: Oficios - Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei n• 1.464/97 - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Saúde e Ação Social e de Educação e dos Deputados Miguel 
Martini, Roberto Amaral, Péricles Ferreira, Toninho Zeitune, Wander1ey Ávila 
(2) e José Militão (2) - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Miguel 
Martini - 2" Fase: Abertura de Inscrições- Acordo de Lideranças- Decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Aílton Vilela -

Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto- Antônio Júlio- Arnaldo Penna - Bilac Pinto 
- Dimas Rodrigues- Geraldo Santanna - lrani Barbosa - lvair Nogueira - José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h14min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos 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 José Henrique, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- o Deputado Marco Régis, 1"-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 



z 

" 
-ª :;; 
E 
õ :. 
o . 
i1 
~ 

" • ~ . o 
-~ 

485 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Paulo Kobayashi, Presidente da Assembléia Legislativa de São 

Paulo, comunicando a participação de técnicos em informática dessa Casa 
no 11 Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo - ENIAL 97, 
realizado por esta Assembléia. 

Do Sr. Francelino Pereira, Senador, cumprimentando este Legislativo pela 
iniciativa de promover reunião em homenagem à Fundação de Ensino 
Superior de São João del-Rei - FUNREI -, pela passagem do seu 10• 
aniversário de fundação. 

Do Sr. Adaílton Ramos do Nascimento, Procurador da República em Minas 
Gerais, encaminhando cópia de expediente remetido por essa Procuradoria à 
1• Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no qual 
conclui pela inconstitucionalidade do Decreto n• 38.948, de 2517!97. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Abelardo Teixeira Nunes, Procurador-Geral de Justiça do Estado, 
comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião nesta 
Casa, em 15/10/97. (-À Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Arésio A. de Almeida Dãmaso e Silva, Procurador-Geral do Estado, 
comunicando a impossibilidade de estar presente em reunião de comissões 
nesta Casa, em 15/10/97, e solicitando seja designada nova data para seu 
comparecimento. 

Do Sr. Antõnio Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de Transportes 
e Obras Públicas, comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a 
reunião nesta Casa, em 23/10/97. (-À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, comunicando sua impossibilidade de estar presente a 
reunião conjunta de comissões desta Casa, em virtude de viagem ao 
exterior, e colocando-se ao inteiro dispor deste Poder para o 
comparecimento em nova data. 

Do Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, solicitando a _esta Casa a 
manutenção, no orçamento para 1998, das dotações orçamentarias previstas 
para a referida Universidade, bem como a destinação de recursos 
financeiros para criação de um fundo de apoio ao estudante carente de Belo 
Horizonte e das unidades do interior. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Da Sra. Norma de Góes Monteiro, informando a impossibilidade de seu 
comparecimento à reunião conjunta de comissões desta Casa. 

Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, cópias dos Relatórios das Ações Discriminatórias Referentes aos 
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Municípios de Rio Pardo de Minas, ltacarambi, Varzelândia e São João da 
Ponte. (-Anexe-se ao Requerimento n• 2.020/97.) 

Do Sr. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS, prestando 
informações acerca do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande e do Plano Diretor de Recursos 
Hídricos das Bacias de Afluentes do Rio São Francisco, atendendo a 
solicitação do Deputado Carlos Pimenta. (- Anexe-se ao Requerimento n• 
2.110/97.) 

Do Sr. Laerte Malta Maciel, Presidente da Câmara Municipal de lpatinga, 
encaminhando cópia do manifesto intitulado "Mobilização pela Duplicação da 
Nossa Estrada' e comunicando seu empenho no tocante à duplicação das 
Rodovias BR-262 e BR-381 no trecho João Monlevade - lpatinga -
Governador Valadares. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do 
Estado, encaminhando informação prestada pela Secretaria da Fazenda 
relativamente a pedido feito pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira 
(solicitação ao CONFAZ de isenção do ICMS incidente nas saídas, em 
operação interna, de ambulâncias a serem adquiridas pelas Prefeituras 
Municipais), segundo a qual o pedido não logrou êxito. 

Da Sra. Maria Eliana Novaes, Diretora da Superintendência de 
Organização do Atendimento Escolar da Secretaria da Educação, 
encaminhando, em resposta a pedido feito pela Comissão de Educação 
(implantação do ensino fundamental de s• a s• série, no horário noturno, na 
Escola Estadual Pandiá Calógeras), informação da Diretoria de Atendimento 
Escolar, segundo a qual aquela Secretaria está estudando a situação, 
reconhecendo a necessidade da ampliação da rede escolar na região. (- À 
Comissão de Educação.) 

Da Sra. Maria Aparecida de Souza, da Coordenação Executiva da 
Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, manifestando-se 
contrariamente à Proposta de Emenda à Constituição n• 30/96 e à Emenda 
n• 1 à mencionada proposta e solicitando a redução de 250ha para 1 OOha do 
limite para concessão e legitimação de terras públicas -devolutas; a 
aprovação de recursos, no orçamento de 1998, para a realização de ação 
discriminatória das terras devolutas, para o assentamento de famílias de 
sem-terras; e a divulgação, pela RURALMINAS, do resultado das ações 
discriminatórias administrativas e judiciais realizadas nos Municípios de Rio 
Pardo de Minas, ltacarambi, Varzelándia, São João da Ponte e outros. (-
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n• 30/96.) 

Do Sr. Armando Lucente Filho, Diretor de Planejamento da TAM, 
informando, em resposta a pedido do Deputado Gil Pereira, que, devido às 
baixissimas médias de passageiros transportados de e para Montes Claros, a 
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empresa suspendeu temporariamente as operações regulares naquela 
cidade . 

Do Sr. Celso Mello de Azevedo, Provedor da Santa Casa de Belo 
Horizonte, solicitando o adiamento de reunião nesta Casa, destinada ao 
exame do projeto de transferência dos bens do CARDIOMINAS para aquela 
entidade, em virtude da impossibilidade do comparecimento de dois de seus 
representantes. 

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" 1.464/97 
Dá nova redação ao art. 1• da Lei n• 12.608, de 11 de setembro de 1997, 

que declara de utilidade pública a Loja Maçõnica Veritas Vincit, com sede no 
Município de Divinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- o art. 1• da Lei n• 12.608, de 11 de setembro de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja 

Maçõnica Veritas Vincit, com sede no Município de Divinópolis.". 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Como os termos "augusta e respeitável" são utilizados pela 

entidade em sua denominação, os órgãos do Estado estão exigindo que 
façam parte das leis que reconhecem a Loja Maçõnica Veritas Vincit como 
sendo de utilidade pública . 

Conforme documentos anexos, a Loja já providenciou a alteração do seu 
estatuto e solicitou a retificação da lei municipal. Falta, agora. retificar a lei 
assinada recentemente pelo Governador do Estado, para que sua situação 
seja regularizada . 

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

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Saúde e Ação Social e de Educação e dos Deputados Miguel Martini, 
Roberto Amaral, Péricles Ferreira, Toninho Zeitune, Wanderley Ávila (2) e 
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José Militão (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aqui 

registrar a presença do Major De Paula, Chefe do Controle de Vôo, DPV 
Belo Horizonte, e do Suboficial Marcos Aurélio da Silva Veiga, seu adjunto 
na torre de controle civil de Belo Horizonte. Ocupo a tribuna para registrar 
que hoje se comemora o dia de uma categoria que, em sua grande maioria, 
é desconhecida da sociedade, mas de grande utilidade: os chamados anjos 
da guarda do tráfego aéreo. 

O nosso genial Santos Dumont, ao lançar os fundamentos do atual 
transporte aéreo, com a invenção do aeroplano, não poderia imaginar que 
sua obra viesse a render frutos tão úteis, tão abrangentes e, hoje, tão 
indispensáveis para toda a humanidade. 

Efetivamente, a visão de aviões cruzando os ares em velocidade 
supersônica tomou-se rotina para a aldeia global, do mesmo modo que os 
modernos aeroportos - com suas torres de controle, com os seus radares, 
pistas balizadas, terminais de carga e de passageiros - passaram a integrar a 
paisagem de grande número de nossas cidades. 

Esse movimento intenso. que faz encurtarem as distãncias, dinamiza a 
economia mundial e presta serviços incalculáveis, inclusive sob o prisma 
humanitário, só tente a aumentar, à medida que cresce a expectativa de vida 
das comunidades e mais usufruem elas do bem-estar proporcionado pela 
sempre mutante tecnologia. Para termos uma idéia, apenas no Aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo, que é o primeiro da América do Sul em 
movimento de passageiros, efetuam-se anualmente 13 milhões de 
embarques e desembarques. Diariamente, ali se completam nada menos 
que 400 pousos e decolagens. E a tendência, já há tempos, é de o transporte 
aéreo de cargas aumentar anualmente em 18%, e o de passageiros, em 8%. 

Nesse panorama, é auspicioso verificar que nosso País não fica atrás, 
prova é que nos chega agora a notícia de que o Governo brasileiro se 
prepara para investir, por intermédio da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária - INFRAERO -, nada menos que US$2.900.000.000,00 em 
obras de ampliação de nossos aeroportos, bem como de renovação de 
sistemas operacionais, para atender à demanda crescente e diversificada. 

Pessoalmente, a informação nos vem de forma gratificante, já que 
conceme a matéria com que estamos familiarizado e na qual identificamos o 
mais elevado interesse para nossa população. Afinal, grande ~rgulho temos 
em haver militado profissionalmente, durante boa parte de no;c.sa vida, como 
controlador de tráfego aéreo. 

Na verdade, iniciamos nossas atividades no setor ainda na cidade do Rio 
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de Janeiro, de onde nos transferimos para esta Belo Horizonte amiga e para 
esta Minas Gerais que nos acolheu calorosamente como terra de adoção. 
Tão mineiro nos tomamos, que nossos novos conterrâneos nos escolheram, 
com a consagração nas umas, para representá-los nesta Assembléia 
Legislativa. 

Foi assim que deixamos as torres de controle dos aeroportos para 
ingressar no Palácio da Inconfidência. Tanto nas primeiras como no 
segundo, porém, temos orgulho em constatar que servimos à terra e à gente 
mineiras com a dedicação que nos permitem as possibilidades. 

Tão longo intróito fará, talvez, com que os que nos ouvem neste momento 
indaguem aonde pretendemos chegar. Aclaramos que nosso entusiasmo 
assim se estende porque comemoramos, hoje, no dia 20 de outubro, o Dia 
lntemacional do Controlador de Tráfego Aéreo. 

Profissões existem em que não se admite qualquer margem de erro, em 
qualquer circunstância. A profissão de controlador de tráfego aéreo é uma 
delas. A imagem daquele profissional, no alto da torre ou diante do seu radar 
no controle de aproximação, ou mesmo na defesa aérea, defronte ao 
sofisticado painel de instrumentos, controlando cada pouso e decolagem que 
se faz nos aeroportos, não traduz integralmente o esforço que dele se exige 
e a tensão a que ele se submete, porque ele está ali a responder pela vida 
de milhões de pessoas, em trabalho que se desenvolve 24 horas por dia. 

Vale aqui a transcrição de pequena fábula que circula entre os 
controladores de vôo, a qual bem ilustra a responsabilidade de que se imbui 
o profissional que estamos homenageando. 

Contam os anjos que Deus chamou um homem simples e lhe disse: 
- Imaginei um mundo sem asas para os homens, mas seu gênio impulsivo 

criou máquinas voadoras e imperfeitas, que, sempre maiores e mais 
velozes, põem em risco sua própria segurança. A ti caberá zelar para que 
voem tranqüilos. Para isso, trabalharás com o suor do teu rosto as 24 horas 
do dia, durante todos os dias do ano. Velarás pelos homens tal como Eu zelo 
por todas as minhas criaturas. De ti exigirei a perfeição, e, apesar de tudo, 
serás quase anônimo, pois poucos conhecerão o teu trabalho. -

Ao que o controlador, com humildade, retrucou: 
- Como poderei realizar tais prodígios, se sou apenas humano? 
E Deus, então, respondeu: 
- Terás o dom da minha inspiração. Dar-te-ei a extensão das minhas mãos 

por sobre as terras e os mares. Teus olhos e tuas palavras alcançarão 
distâncias nunca imaginadas. Nem sempre serás ouvido, porém, ainda que 
te ouçam, será teu dever e tua responsabilidade fazer com que voem 
seguros em suas próprias máquinas imperfeitas. 

E assim determinou Deus, e assim foi feito. Alçado, de repente, à condição 
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de controlador de tráfego aéreo, aquele homem simples iniciou o exercício 
de sua nobre missão. E, também sob as bênçãos de Deus, outros homens 
simples a ele se aliaram, cresceram e se multiplicaram. E a vontade de Deus 
continua sendo cumprida, assim na terra como no céu. 

É uma bela alegoria que, traduzida em termos práticos, mostra-nos ser o 
controlador aquele que deve unir a capacidade à vocação, sendo esta o 
elemento diferenciador que o distingue e suporta nas horas difíceis. São as 
delicadas ocasiões em que deve decidir com serenidade e firmeza, 
garantindo a evolução segura e ordenada das aeronaves. Para tal, deve ele 
ser um homem inteligente, extrovertido, dotado de senso comum, de 
raciocínio rápido e personalidade marcante. 

O universo aeroportuário de Belo Horizonte, que bem conhecemos, tende 
sempre a expandir-se com o incremento das atividades no Aeroporto 
Internacional Presidente Tancredo Neves, em Confins, e no Aeroporto da 
Pampulha. Neste último, por exemplo, registra-se um tráfego diário de 220 
aeronaves, pelo qual respondem 20 controladores de võo. Não fogem eles à 
regra, e sua abnegação e zelo têm evitado a ocorrência de acidentes nos 
céus belo-horizontinos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem procurado 
sempre homenagear aqueles que se destacam pelo trabalho em benefício de 
nosso povo. A homenagem de hoje - e o dizemos sem receio de parecer 
parciais pelo fato de integrarmos a categoria profissional dos controladores 
de võo - é das mais merecidas, por distinguir aquele brasileiro anônimo e 
desinteressado que, sem esperar ostensivo reconhecimento pelo trabalho 
indispensável, dele se desincumbe com verdadeiro heroísmo. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Queremos parabenizá-lo por seu 
pronunciamento, Deputado Miguel Martini, e nos congratular com a categoria 
dos controladores de tráfego aéreo, da qual V. Exa. é egresso. Queremos 
dizer-lhe que se V. Exa. deixou a sua profissão original para dedicar-se à 
causa pública, hoje, nesta Assembléia Legislativa, nós aqui o temos com 
orgulho, porque V. Exa. é um dos destemidos e pujantes Deputados desta 
Assembléia Legislativa. Parabéns, mais uma vez, por seu pronunciamento. 

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Marco Régis. Para 
encerrar, gostaríamos de saudar esse herói dos tempos modernos que é o 
controlador de tráfego aéreo e, por que não dizer, saudar os anjos da guarda 
da nossa aviação. Como par1amentar, representante do povo mineiro nesta 
Casa, queremos endossar a saudação calorosa a essa classe à qual nunca 
deixamos de pertencer. Muito obrigado. 
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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 o pronunciamento de Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

Os Deputados abaixo assinados, Líderes de Bancadas com assento nesta 
Casa, acordam em prorrogar o prazo de apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei n• 1 .426/97, que estima as receitas e fixa as despesas do 
orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de 
investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 
1998, para o dia 4 de novembro. 

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1997. 
Sebastião Helvécio, Líder Bloco Social Progressista - Mauri Torres, Líder 

da Maioria - lvair Nogueira, Líder do Bloco Democrático Trabalhista- Ajalmar 
Silva, Líder da Maioria - Dimas Rodrigues, Líder da Minoria - Wilson Pires, 
Líder do Bloco Liberal- Marcos Helênio, Líder do PT. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1997. 
Cleuber Carneiro, 1°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 81" Reunião Ordinária, dos Projetos de Leis n•s 1.281/97, do 
Deputado Arnaldo Canarinho; 1.302/97, do Deputado Geraldo Rezende; 
1.244/97, do Deputado Miguel Martini; 936/96, do Deputadõ Paulo Piau; 
1.215, 1.248, 1.252, 1.270, 1.275 e 1.303/97, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; 1.306/97, do Deputado Wanderley Ávila; e de Educação -
aprovação, na 72" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 1.222/97, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.282/97, do Deputado Wanderley Ávila, e 
1.341/97, do Deputado Olinto Godinho; e pelos Deputados Miguel Martini-
sua ausência do Pais no período de 20 a 27 do corrente mês(Ciente . 
Publique-se.); Roberto Amaral - falecimento da Sra. Noeme Dayrell da 
Cunha Freire, no Serro; Péricles Ferreira - falecimento do Sr. Roseldino 
Negreiros Pêgo, em Jequitinhonha; Toninha Zeitune - falecimento dos Srs . 
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Joaquim Correia, erri Guaxupé; Wanderley Ávila (2) - falecimento do Sr. 
Joaquim Mendes, em Várzea da Palma, e da Sra. Laura Brasileira dos 
Santos, em Buritizeiro; José Militão (2) - falecimento dos Srs. Moacyr 
Tourinho Maia, em Januária, e Edison Hueb, em Uberaba ( Ciente. Oficie-
se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comuicações a serem lidas, Líderes 

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia 21, ás 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:( - A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 218" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE: Ata - 2" 

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Votação, 
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.243/97; votação do Substitutivo no 1, 
salvo emenda; rejeição; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação; anulação da votação - Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei n° 1.236/97; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei n° 1.383/97; discurso do Deputado Gilmar Machado; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1 o tu mo, do Projeto de Lei 
Complementar no 25/97; encerramento da discussão - Discussão, em 1• 
turno, do Projeto de Lei no 1.399/97; apresentação da Emenda no 3; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda às 
Comissões de Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais -
Discussão, em zo turno, do Projeto de Lei no 1.315/97; encerramento da 
discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.153/97; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
1.227/97; encerramento da discussão- Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.078/96; encerramento da discussão - Votação, em 1• turno, do 
Projeto de Lei n° 1.243/97; renovação da votação do Substitutivo no 1, salvo 
emenda; rejeição; votação do projeto; aprovação; votação da Emenda no 1; 
rejeição - Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 1.236/97; 
requerimento do Deputado Péricles Ferreira; aprovação do requerimento -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei no 1.383/97; aprovação com a 
Emenda no 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar no 
25/97; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n• 1.315/97; aprovação na forma do vencido em 1° turno- Votação, em 
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1• turno, do Projeto de Lei n• 1.153/97; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; votação do projeto salvo emendas; aprovação; votação das 
Emendas n•s 1 a 4; aprovação- Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 
1.227/97; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição- Votação, 
em 2" turno, do Projeto de Lei n• 1.078/96; rejeição- ENCERRAMENTO. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahím Jacob -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Le~e - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros -
José Mil~ão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo 
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira - Toninho Ze~une- Wanderley Ávila- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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 le~ura 
da ata da reunião anterior. 

1• PARTE 
-_ 

Ata 
- O Deputado Carlos Pimenta, 2•-secretário "ad hoc", procede à le~ura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• PARTE (ORDEM DO DIA) 

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 
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Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente- Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.243/97, do 
Deputado Olinto Godinho, que proíbe a implantação de descontos nos 
vencimentos do servidor público sem seu prévio conhecimento. A Comissão 
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 
1. que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n• 1. Em 
votação, o Substitutivo n• 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Durval Ângelo - Peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 

ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. Não há "quorum" para 

votação. A Presidência a toma sem efeito e verifica, de plano, que já existe 
número regimental para discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 1.236/97, do Deputado 
José Militão, que suspende temporariamente a condição a que se refere o 
inciso I do art. 19 da Lei n• 12.264, de 24n/96. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, 
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n• 1.383/97, do Deputado 
Péricles Ferreira, que acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar 
operações de crédito. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n• 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Para discutir, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. 
Deputada, estamos aqui para discutir o projeto apresentado pelo ilustre 
Deputado Péricles Ferreira, que propõe: "Ari. 1" - Fica .acrescido de 
R$540.000.000,00 o limite fixado no art. 9" da Lei n• 12.421, de 27 de 
dezembro de 1996, para o Poder Executivo realizar operações de crédito 
destinadas ao giro da dívida mobiliária, vencível no exercício de 1997, 
observada a Resolução n• 69 do Senado Federal, de 14 de dezembro de 
1995". Gostaríamos de externar o nosso posicionamento contrário. Não que 
o Governo não precise fazer o giro da dívida, entendemos que há 
necessidade de fazê-lo, discordamos é da forma e da sistemática com que o 
Governo do Estado vem tratando o processo de endividamento. 

A Resolução n• 69, do Senado, diz que, a partir do ano passado, o 
Governo aceitaria a rolagem de 98% da divida e que 2% da dívida teriam 
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que ser pagos. Achamos que a rolagem de uma dívída mobiliária da ordem 
de R$9.000.000.000,00 significa o pagamento mensal da ordem de 
R$18.000.000,00 sobre o pagamento da rolagem de 2% da dívida, que não 
pode ser rolada. Entendemos que é um custo bastante elevado. O Governo 
atrasou o processo de assinatura do protocolo do contrato final com o 
Governo Federal, já que o protocolo foi assinado em setembro do ano 
passado e até hoje o Governo não assinou o contrato definitivo. Esse 
contrato não foi assinado porque Minas Gerais hoje não tem condições de 
pagar 20% do total dessa dívida, para que ele possa refinanciar o restante 
em 30 anos. Por quê? Porque isso nos custaria 20% do total da dívida, o que 
corresponderia a R$1.800.000.000,00. Minas Gerais não poderia e não tem 
hoje condições de comprometer sua receita nesse nível. 

Queremos promover esse debate na Casa, porque hoje o processo de 
endividamento do Estado vem aumentando significativamente, e o 
comprometimento da receita do nosso Estado com o pagamento de juros é 
extremamente elevado. No orçamento para o ano de 1998, estaremos 
comprometendo 20% do nosso orçamento com o pagamento de dívida. o 
nosso orçamento está orçado em mais ou menos R$15.200.000.000,00, e 
estaremos comprometendo, desses recursos, mais de R$3.000.000.000,00 
só com o pagamento de juros da dívida. O gasto completo da folha de 
pagamento de todos os servidores do Estado durante o ano e mais o 13°, 
nos 12 meses do ano, vai ser da ordem de R$4.300.000.000,00. No entanto, 
só o pagamento dos juros da dívida, sem contar um centavo do principal da 
dívida, vai ser da ordem de R$3.000.000.000,00. Veja que estaremos 
pagando de juros quase 70% de tudo aquilo que estaremos pagando durante 
um ano para todos os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. A situação é séria, e não podemos tratá-la de qualquer jeito. 

Infelizmente, ainda continuamos votando alguns projetos sem o devido 
debate, como ocorreu no caso da Lei Kandir. No ano passado, quando 
alertávamos o Governo dizendo que ele iria perder recursos porque estaria 
abrindo mão da receita, os Líderes do Governo diziam que estávamos 
fazendo apologia da desgraça, que estávamos divulgando infÕrrnações que 
não eram verdadeiras, que eram contra o Plano Real, que feriam os 
interesses do Estado e que eram contra o seu desenvolvimento. Agora vem 
o próprio Governo dizer que vamos perder R$540.000.000,00 com a Lei 
Kandir, porque esta foi mal discutida, não foi debatida adequadamente. O 
Governo estava na ilusão de ganhar dinheiro, mas acabou perdendo. E 
agora? Pergunto aos líderes do Governo qual é a resposta que nos dão. 
Quem é o apologista da desgraça do povo de Minas? Quem realmente votou 
contra os interesses do povo mineiro, fazendo com que ele perdesse 
R$540.000.000,00? Por isso, queremos fazer esse debate alerta. Depois de 
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votar, não adianta arrumar desculpas para o povo. Depois que votamos isso, 
continuamos aprofundando o processo de endividamento do Estado. 
Continuamos aqui sacrificando mais a economia do Estado. E depois não 
venham dizer que nós, do PT, somos os responsáveis. Estamos fazendo 
aqui um alerta, estamos chamando para o debate. No processo de 
endividamento, o Governador Eduardo Azeredo tem que assumir sua 
responsabilidade. No processo da divida mobiliária, nada é feito. Ela decorre 
da política econômica, porque ele não faz nada para pressionar o Governo 
Federal no sentido de alterá-la. No que diz respeito a dívidas contratuais, ele 
também é o responsável pelo maior endividamento da história deste Estado. 
Só em dívidas contratuais, Azeredo é responsável pelo endividamento de 
mais de R$2.500.000.000,00, sem contar juros e correção. Minas hoje, 
infelizmente, de acordo com a resolução do Senado, não tem condições de 
conseguir financiamentos e novos empréstimos. Minas, em nível nacional, 
está na lista daqueles que não têm como dar garantias, não têm mais como 
ter crédito, porque estamos completamente arrochados, endividados. Vamos 
continuar responsabilizando apenas os funcionários públicos? Eles são os 
únicos responsáveis por não termos recursos? Nesse aspecto, faço um 
desafio ao Governo. O orçamento de 1998 diz que estamos gastando quase 
78% com o funcionalismo. Se gastamos 78% com o funcionalismo e mais 
20% com dívidas, vamos ter 98,2%. Onde estão os investimentos e o o 
custeio? Segundo o próprio Governo, o custeio custa-nos 8%. Ainda não 
aprendi essa matemática. Infelizmente, este Governo vem sacrificando, 
penalizando o povo mineiro. Em virtude disso, estaremos votando 
contrariamente. Faremos questão de deixar isso registrado, para que depois 
ninguém venha nos responsabilizar por esse processo de endividamento. 
que vai levar o Estado de Minas Gerais a uma situação de insolvência. Não 
podemos compactuar passivamente com essa situação. Deixamos aqui 
registrado o nosso processo. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n• 25/97, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina por 
sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n• 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 1.399/97, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a reorganização e a descentralização do Conselho 
Penitenciário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 



z 
(i 

• . e 
~ 

" • ~ . • ·« • • ~ 
• 
~ 

" 

497 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n•s 1 e 2, que apresenta. As Comissões de Defesa Social e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas n•s 1 e 
2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há outros oradores 
inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N• 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.399/97 

Dê-se ao inciso I do art. 3• a seguinte redação: 
"Art. 3•- ..................... . 
I - visitar regulannente os estabelecimentos penitenciários, em especial os 

de regime fechado, as cadeias públicas e os hospitais de custódia e 
tratamen1o psiquiátrico para fiscalização da execução penal e do regime 
penitenciário;". 

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1997. 
lvair Nogueira 
Justificação: Esta emenda tem por objetivo incluir as cadeias públicas 

entre os estabelecimentos que deverão ser fiscalizados pelo Conselho 
Penitenciário. Essa alteração se faz necessária porque, confonne detennina 
o art. 80 da Lei n• 11.404, de 26/1/94, que dispõe sobre execução penal, a 
cadeia pública destina-se não apenas à custódia do preso provisório mas 
também à execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e 
domiciliado na comarca. 

A emenda pretende também corrigir imperfeição observada no texto 
original, adequando-o à tenninologia referente aos hospitais judiciários 
utilizada na legislação em vigor. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto a Emenda n• 3, do Deputado lvair Nogueira. Nos 
tennos do § 2• do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver 
o projeto e a emenda às Comissões de Defesa Social e de Direitos e 
Garantias Fundamentais, para receberem parecer. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 2• 
turno, o Projeto de Lei n• 1.315/97, do Deputado Ajalmar Silva~ que autoriza 
o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança de multas de 
trânsito na utilização de redutores eletrônicos de velocidade; em 1• turno, os 
Projetos de Lei n•s 1.153/97, do Deputado Dimas Rodrigues, que institui o 
Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à Fruticultura Norte-Mineiras; 
e 1.227/97, do Deputado Durval Ângelo, que cria a Ouvidoria Ambien1al e dá 
outras providências; e, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 1.078/96, da 
Deputada Maria Olivia, que institui a obrigatoriedade de iden1ificação da 
empresa na parte visível dos veículos de transporte de sua propriedade . 

O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a existência de número 
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regimental para a votação das matérias constantes na pauta e vai renovar a 
votação, em 1• tu mo, do Projeto de Lei n• 1.243/97, do Deputado Olinto 
Godinho, que proíbe a implantação de descontos nos vencimentos do 
servidor público sem seu prévio conhecimento. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 1 , que 
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n• 1. Em 
votação, o Substitutivo n• 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela 
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1• turno, o Projeto de Lei n• 
1.243/97. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em tu mo único, do Projeto de Lei n• 1.236/97. do Deputado José 
Militão, que suspende temporariamente a condição a que se refere o inciso I 
do art. 19 da Lei n• 12.264, de 24nl96. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n• 1, 
que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em 
que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n• 1.236/97, do 
Deputado José Militão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n• 1.383/97, do Deputado 
Péricles Ferreira, que acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar 
operações de crédito. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n• 1, que apresenta. Em votação, o 
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno 
único, o Projeto de Lei n• 1.383/97 com a Emenda n• 1. À -comissão de 
Redação. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei Complementar n• 25/97, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina por 
sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com a Emenda n• 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263, 
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão 
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responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento 
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. Em votação, o projeto, salvo emenda. 

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon 

Melo - Adelmo Carneiro Leão - Amon Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Jorge Hannas - José Henrique - José 
Maria Barros- José Militão- Leonídío Bouças- Luiz Fernando Faria - Marcos 
Helênio- Maria José Haueisen- Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila -Wilson Pires. 

-Votou "não"o seguinte Deputado: 
lbrahim Jacob. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; houve 1 voto "não", num 

total de 44 votos. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a 
Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Em votação. 

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico. 
- Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon 

Melo - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da 
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lvair Nogueira - Jorge f-jannas - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz 
Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Olinto Godinho- Paulo Piau- Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Toninho Zeitune- Wanderley Ávila- Wilson Pires . 

- Votou "em branco" o seguinte Deputado: 
lbrahim Jacob . 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; houve 1 voto em branco, 

totalizando 45 votos. Está aprovada a Emenda n• 1. Está, portanto, 
aprovado, em 1• turno, o Projeto de Lei Complementar n• 25/97 com a 
Emenda n• 1. Á Comissão de Fiscalização Financeira . 



500 
Votação, em 2"tumo, do Projeto de Lei n• 1.315/97, do Deputado Ajalmar 

Silva, que autoriza o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança 
de multas de trânsito na utilização de redutores eletrônicos de velocidade. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1• turno. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 1.315/97 na forma do vencido em 
1• turno. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.153/97, do Deputado Dimas 
Rodrigues, que institui o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à 
Fruticultura Norte-Mineiras. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n•s 1 a 3, que apresenta. A 
Comissão de Agropecuária opina por sua aprovação com as Emendas n•s 1 
a 3, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n• ·4, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gil mar Machado Sr. Presidente, vamos votar 
favoravelmente ao projeto e solicitamos aos Deputados que votem 
favoravelmente também às Emendas n•s 1 a 4, porque elas vêm corrigir 
falhas no projeto. As Emendas n•s 1 a 3, da Comissão de Justiça, vêm 
corrigir algumas imperfeições constitucionais, pois o projeto propunha a 
compensação de débitos fiscais anteriores à publicação da lei. Isso é 
inconstitucional. Nós fizemos emendas, na Comissão de Justiça, corrigindo 
essa inconstitucionalidade. 

Votaremos favoravelmente ao projeto, mas há a necessidade dessas 
correções que foram apresentadas nas Comissões de Justiça e de 
Fiscalização Financeira. Então, pedimos a aprovação do projeto com as 
Emendas n•s 1 a 4, porque, caso contrário, aprovando o projeto sem as 
emendas, ficaremos, posteriormente, com um projeto inconstitucional. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n•s 1 a 4, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1• turno, o Projeto de Lei n• 
1.153/97 com as Emendas n•s 1 a 4. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.227/97, do Deputado Du!Val 
Ângelo, que cria a Ouvidoria Ambiental e dá outras providências. A 
Comissão · de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
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Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 32 

Deputados. Está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se. 
Votação, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 1.078/96, da Deputada Maria 

Olívia, que institui a obrigatoriedade de identificação da empresa na parte 
visível dos veículos de transporte de sua propriedade. A Comissão de 
Defesa Social opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 • 
turno, com a Emenda n• 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se. 

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. 

ATA DA 9" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Às dez: horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e sete, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Luiz: 
Fernando Faria e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Baldonedo Napoleão, Ajalmar 
Silva, Dimas Rodrigues, Bené Guedes, José Maria Barros e Sebastião 
Helvécio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputad-o Gil Pereira, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir o Sr. Sérgio Kakas, Assessor de Relações Governamentais, 
que irá discorrer sobre a implantação da fábrica da Mercedes-Benz: em Juiz: 
de Fora. A Presidência registra a presença dos Srs. Fernando A. V. Lana e 
Souza, Assessor Especial do Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, e 
Gerhard Kostler, Gerente de Planejamento e Manutenção de Fábrica. Logo 
após, os convidados tomam assento à mesa. A seguir, o Presidente passa a 



502 
palavra ao Deputado Luiz Fernando Faria, autor do requerimento que 
motivou esta reunião, para fazer suas considerações iniciais. Após, o Sr. 
Sérgio Kakas discorre sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de 
debates, com a participação de todos os presentes, conforme consta na 
gravação da reunião. Neste momento, o Deputado Sebastião Costa se 
ausenta, e o Deputado Baldonedo Napoleão o substitui, por indicação da 
Liderança do PPB. Após, o Deputado Gil Pereira apresenta requerimentos 
em que solicita sejam convidados representantes da Honda e da Yamaha do 
Brasil para discorrerem sobre o Projeto de Lei n• 1.291/97, que prevê a 
regulamentação do transporte remunerado de passageiros no Estado de 
Minas Gerais. Uma vez que a matéria a ser apreciada é de sua autoria, o 
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Luiz Fernando Faria, 
que submete os requerimentos a votação, os quais são aprovados. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Gil Pereira agradece a presença do 
convidado, dos demais participantes e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de outubro de 1997. 
Gil Pereira, Presidente- José Braga - Roberto Amaral - Dimas Rodrigues -

Cartos Pimenta. 
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE 
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO 
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE 
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N" 9.380, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE 

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de setembro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa, Anderson Adauto, Gilmar 
Machado e Canos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscri1a pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidência passa à fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão. São apresentados dois requerimentos: no 
primeiro, o Deputado Gilmar Machado solicita, nos termos regimentais, seja 
prorrogado o prazo desta Comissão por mais 60 dias; no segundo, o 
Deputado Cartos Pimenta pleiteia, nos termos regimentais, seja feita uma 
audiência pública em Montes Claros, com a participação das Prefeituras da 
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reg1ao, a fim de exporem suas dificuldades em relação ao IPSEMG. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Luiz Fernando Faria - Gilmar Machado - Jorge 

Hannas - Carlos Pimenta - Antônio Roberto - Wilson Pires. 
ATA DA 4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 42/97 
Às quinze horas e quinze minutos do dia quinze de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arnaldo Penna, Roberto Amaral, Mauri Torres, Baldonedo 
Napoleão, lrani Barbosa, Ailton Vilela, Sebastião Navarro Vieira, Wilson 
Pires, Geraldo da Costa Pereira (substituindo este ao Deputado Anderson 
Adauto, por indicação da Liderança do PMDB) e José Braga (substituindo o 
Deputado Bené Guedes, por indicação da Liderança do PDT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto 
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir e votar, no 2" turno, parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97 e concede a palavra ao 
relator, Deputado Mau ri Torres; este emite parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda 
n' 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. A seguir, o Presidente suspende os trabalhos para que seja lavrada 
a ata da reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado 
Roberto Amaral que proceda à leitura da ata, que, lida ~ aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos 
da Comissão. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente - Roberto Amaral - Mauri Torres - Baldonedo 

Napoleão - Geraldo da Costa Pereira - José Braga - lrani Barbosa -Aílton 
Vilela - Wilson Pires - Sebastião Navarro Vieira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.358/97 
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O Projeto de Lei n• 1.358/97, de autoria do Deputado Roberto Amaral, visa 
a declarar de utilidade pública o Coral da EMATER-MG, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1" 
turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
A valorização da música popular brasileira, com enfoque especial para as 

músicas que divulgam o folclore rural, é o principal objetivo do Coral da 
EMATER-MG. 

Dessa maneira, a entidade busca, também, contribuir para divulgar o nome 
da empresa, que possui eficiente modelo de gestão e cujo desafio maior é 
melhorar e modernizar o perfil da agropecuária mineira. 

Tais atividades demonstram o cará1er social da entidade, tomando-a 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.358/97 

no 1" turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1997. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.378/97 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Vereadores e 
Cãmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas - AVEMAG -, 
com sede no Município de Conceição do Rio Verde. 

Nos termos do art. 103, V, "a", do Regimento Interno, a proposição foi 
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
proposta. 

Cumpre, agora, a este órgão colegiado apreciar a matéria em caráter 
deliberativo, atendo-se ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
Fundada em junho de 1989, no Município de Conceição do Rio Verde, a 

A VEMAG é uma sociedade civil constituída por Vereadores da microrregião 
que lhe empresta o nome, sem distinção de natureza político-partidária, 
religiosa ou racial. 
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Visto que o objetivo precípuo da entidade é o de proporcionar aos 

associados efetivo intercâmbio de experiências para o fortalecimento e a 
valorização do mandato de Vereador e das pessoas que exercem esse cargo 
público, é patente que ela não tem fins lucrativos. Consideramos, por isso, 
justo e oportuno conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.378/97 

no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Marcos Helênio, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/97 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei no 

1.334/97 objetiva declarar de utilidade pública a agremiação Independente 
Esporte Clube, com sede no Município de São João del-Rei. 

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
De cunho filantrópico, a entidade em exame tem por objetivo desenvolver 

atividades sociais e de cultura física, incentivando, dessa forma, o 
congraçamento da comunidade local. 

Assim, ratificamos o entendimento desta Comissão no 1° turno, dizendo 
que a agremiação faz jus à declaração de utilidade pública ora proposta. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.334/97 no 2° turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Marco Régis, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.104/97 
Comissão de Redação · 

O Projeto de Lei no 1.104/97, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto, que 
dá denominação a posto de saúde localizado no Município de Santo Antônio 
do Amparo, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.104/97 
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Dá denominação a posto de saúde localizado no Município de Santo 

Antônio do Amparo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica denominado Posto de Saúde Dr. José Nomínato Cambraia o 

posto de saúde localizado na Av. Ananias Luiz de A velar, stn•, no Município 
de Santo Antônio do Amparo. 

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.235/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.235/97, de autoria do Deputado Leonídio Bouças, que 
declara de utilidade pública a Universidade Social do Triãngulo - UST -, com 
sede no Município de Uberlândia, foi aprovado no 2• turno, na forma do 
vencido no 1• turno. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.235/97 
Declara de utilidade pública a Universidade Social do Triângulo - UST -, 

com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Universidade Social do 

Triângulo- UST -, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Amon Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.264/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.264/97, de autoria do Deputado José Henrique, que 
declara de utilidade pública a Associação comunitária do Divino do Traíra -
ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.264/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Divino do Traíra 

- ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Divino do Traíra- ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas. 
Art. ~ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente- Aílton Vilela, relator- Arnaldo Penna. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.274/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.27 4/97, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, que declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos 
de Paracatu - ADFP - , com sede no Município de Paracatu, foí aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.274/97 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de 

Paracatu - ADFP - , com sede no Município de Paracatu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

Físicos de Paracatu - ADFP - , com sede no Município de Paracatu. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1997. _ 
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator- Arnaldo Penna. 

~----------------------------------------~ 
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ATA DA 310" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21/10/97 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.465 e 1 .466/97 - Requerimento n• 2.369/97 - Requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues - Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley 
Ávila (2), Alencar da Silveira Júnior, Péricles Ferreira e Dimas Rodrigues -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo e Elbe Brandão-
2" PARTE (ORDEM DO DIA): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Questão de 
ordem - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues; deferimento 
11- Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 12/95, do Projeto de Lei 
Complementar n• 21/97 e do Projeto de Lei n• 1.383/97; aprovação - Parecer 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 
742/96; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de "quorum" para discussão - Parecer da Comissão de 
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 625/95; encerramento 
da discussão- 2" Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em 1• turno, 
do Projeto de Lei Complementar n• 23/97; apresentação das Emendas n•s 1 
e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e das emendas 
à Comissão de Defesa Social - Discussão, em 1 • turno, do Projeto de Lei n• 
889/96; requerimento do Deputado Jorge Hannas - Discussão, em 1• turno, 
do Projeto de Lei n• 1.189/97; encerramento da discussão- Discussão, em 1• 
turno, do Projeto de Lei n• 1.273/97; apresentação da Emenda n• 1; 
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Administração 
Pública - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 939/96; requerimento 
da Deputada Elbe Brandão - Discussão, em 2• turno, dos Projetos de 
Resolução n•s 1.207 e 1.208/97; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo 
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Rezende - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna 
- Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues- Dinis Pinheiro - Durval Ângelo- Elbe Brandão - Ermano Batista-
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim 
Jacob - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos 
Helênio - Maria José Haueisen - 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 - Toninha Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Trópia. 

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. ·com a palavra, o Sr. 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: 
PROJETO DE LEI N• 1.465/97 

Dispõe sobre medidas educativas de proteção à criança e ao adolescente, 
contra a violência, o uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - O Estado promoverá ações com o objetivo de proteger a criança e 

o adolescente, por meio de campanha educativa veiculada nas publicações 
de órgãos públicos e entidades da administração estadual, nos termos desta 



lei. 
§ 1 o - A campanha educativa versará sobre os seguintes temas: 
I - prevenção do uso de drogas; 
11 - prevenção da violência; 
111 - prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
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§ 2" - As mensagens da campanha serão veiculadas nas seguintes 
publicações pagas integral ou parcialmente pelo Estado. entre outras: 

1- jornais; 
11 - semanários; 
111 - informativos; 
IV - calendários; 
V - material didático doado pelo Estado. 
Art. 2° - O teor das mensagens, que poderá ser alterado semestralmente, 

ficará a critério do órgão público ou da entidade da administração estadual 
responsável pela publicação. 

Parágrafo único: As mensagens, escritas em linguagem acessível, terão 
como objetivos: 

I - esclarecer sobre o mal ocasionado pelas drogas; 
11 - orientar acerca do crescimento da violência, alertando para que ela não 

comece dentro de suas casas e escolas; 
111 - aconselhar o uso de preservativos. 
Art. 3° - O Estado recomendará às emissoras mineiras de televisão que 

veiculem mensagens esclarecendo se o programa apresentado aborda 
temática relativa a: 

I- drogas; 
11 -sexo; 
11 -violência. 
§ 1 o- A mensagem de que trata o "caput" deste artigo tem como objetivos: 
I - esclarecer o telespectador sobre assuntos abordados pela programação; 
11 - dar aos pais e responsáveis oportunidade de escolha sobre a 

conveniência do programa para sua família; 
111 - preservar as crianças e os adolescentes de temas deSconhecidos e 

inadequados para suas idades. 
§ 2"- o disposto no ·caput" deste artigo aplica-se à programação veiculada 

no período compreendido entre 8 e 20 horas. 
§ 3° - Após o horário mencionado no parágrafo anterior, a apresentação 

das mensagens será opcional. 
Art. 4° - As emissoras terão prazo de 30 (trinta) dias. contados da data de 

publicação desta lei, para se adequar às suas determinações. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Reuniões, de de 1997. 
Wanderley Ávila 
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Justificação: A família, como célula da sociedade, é o ponto de partida 
para os procedimentos da coletividade, interage com o meio ambiente, 
recebe e emite valores. o papel da unidade familiar é extremamente 
importante; ela é responsável pelo processo de maturação biopsicossocial 
dos indivíduos. 

Nesta época de globalização, a sociedade recebe com rapidez infonnações 
de todas as partes do mundo. A tecnologia coloca dentro de nossas casas as 
descobertas da ciência, as melhorias da medicina, as rebeliões nos 
presídios, as mortes no trânsito. Se a violência não existe na sua rua, ela 
chega pelos meios de comunicação em quantidade suficiente para assustar o 
cidadão e deixar-nos inseguros. 

A partir da década de 60, os meios de comunicação começaram a usar o 
apelo sexual com o chamamento ao consumo. A venda de produtos passou 
a estar pennanentemente ligada ao nu ou a figuras sensuais, e isso deu 
certo. Estudos têm sido feitos desde 1976 com o objetivo de analisar os 
efeitos dessa liberação no comportamento dos jovens e nos valores da 
sociedade. 

Hoje, 20 anos depois, nada de substancial foi feito. As preocupações 
continuam as mesmas: pais e autoridades estão aflitos com os rumos da 
nossa juventude. Questionam possíveis soluções para o aumento acelerado 
da violência, do número de adolescentes grávidas, dos casos de atividade 
sexual precoce e de outros problemas afins. 

Nós, como cidadãos responsáveis por tantos anseios e expectativas da 
comunidade, não podemos cruzar os braços diante da imparcialidade da 
administração com os rumos da sociedade. 

A omissão é uma grande aliada da conivência. Gostaríamos de vislumbrar 
um futuro pacífico para os nossos filhos, mas se não tivennos um ponto de 
partida, uma atitude esclarecedora, a impunidade continua, a violência se 
multiplica, e os caminhos trilhados pela sociedade nos deixam_ cada dia mais 
assustados. -

Vemos pelos noticiários a chegada ao Brasil de novas drogas, sempre 
mais potentes, mais cruéis para os jovens. A cad' momento mais 
adolescentes engravidam, e meninos de rua crescem nas esquinas. Nossa 
consciência clama por uma ação, e a família continua acuada. 

Recente pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça e patrocinada 
pela UNESCO mostra-nos que 75% dos brasileiros gostariam que houvesse 
algum tipo de controle sobre a natureza das infonnações apresentadas nos 
meios de comunicação. Entre estes, 64% defenderam a classificação por 
faixa etária e horário, e uma minoria, apenas 32%, pediu a volta da censura. 
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O inciso X:V do art. 24 da Constituição Federal nos fala da competência do 

Estado para legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Nós. 
par1amentares, temos no Plenário o nosso escudo e a nossa lança, pois nele 
podemos proteger a sociedade e lutar por seus interesses. Portanto, diante 
dos argumentos apresentados, rogo aos nobres pares que aprovem esta 
proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.466/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Ação Social e 

Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no Município de 
João Monlevade. 

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

Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, com sede no 
Município de João Monlevade. 

Art. ZO- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Mauri Torres 
Justificação: Atendendo a população carente dos municípios que integram 

a região do Médio Piracicaba desde fevereiro de 1992, a Associação 
Comunitária, Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -
desenvolve um trabalho social de grande importância, colaborando para 
amenizar o sofrimento dos menos favorecidos, razão pela qual solicito o 
apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição. 

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

REQUERIMENTO 
N° 2.369/97, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado 

apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao recapeamento da estrada 
que liga os Municípios de lraí de Minas, Nova Ponte e Uberaba. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

- É, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues. 

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

Wander1ey Ávila (2), Alencar da Silveira Júnior, Péricles Ferreira e Dimas 
Rodrigues. 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no último dia 

14, participamos de uma cerimônia com um significado muito grande. 
Participamos da assinatura de um termo de convênio de cooperação técnica 
e de integração de esforços que entre si estabeleceram a UNI MONTES e a 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC. Esse termo de 
convênio prevê estudos para a futura implantação de cursos de 3" grau em 
unidades da CNEC em Minas Gerais. Pelo convênio, a UNIMONTES ficaria 
responsável pela parte técnica e pedagógica e pela questão do pessoal 
docente em geral, e a CNEC se responsabilizaria pela parte administrativa e 
financeira. 

O objetivo imediato era que a primeira unidade da CNEC a ser atendida 
com esse curso superior seria a de Virginópolis, que fica no vale do rio Doce. 
Para isso, já se desenvolvem há alguns meses estudos que estão em fase 
adiantada. É importante destacar que a comunidade de Virginópolis acalenta 
há vários anos o sonho de ter esse curso na unidade local da CNEC, que 
ocupa um prédio com todas as condiçôes e estrutura física e conta com uma 
equipe que tem demonstrado competência administrativa, mas, antes de 
tudo, paixão pela educação, sob a coordenação do Prof. Gabriel Geraldo 
Soares Souza, Presidente da CNEC de Virginópolis. 

Gostaria também de destacar que agora a comunidade de Virginópolis e os 
mais de 50 municípios que compõem a microrregião podem ver esse sonho 
se concretizar. Através desse convênio, esse sonho pode se tomar realidade, 
com a implantação do curso superior em Virginópolis. Inclusive, estudos 
estão adiantados para que o primeiro curso superior seja implantado já a 
partir de junho do próximo ano. 

É bom que se diga que tanto a CNEC como a UNIMONTES possuem o 
que há de mais importante na educação do próximo milênio, porque, ao 
mesmo tempo em que existe a dimensão do público, carregam também a 
dimensão do comunitário, em busca do saber. A UNIMONTES tem 
demonstrado, com a implantação de cursos no Norte de Minas Gerais, que é 
realmente uma universidade vocacionada para o saber, a partir das 
realidades daquela região. E a CNEC já tem uma caminhada de mais de 50 
anos na construção desse ensino público e comunitário. A comunidade tem o 
papel fundamental de dirigir os destinos da própria entidade educacional. Ela 
tem não só o papel de manutenção, mas o de definição de políticas, como 
vemos em Virginópolis, onde a instalação da escola da CNEC, uma das 
pioneiras de Minas Gerais, abriu espaços para outras atividades, inclusive o 
trabalho com menores, crianças e adolescentes carentes e cursos 
profissionalizantes. A escola teve intervenção direta na construção do 
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hospital local e na creche. Muitas obras comunitárias surgiram como fruto da 
atuação da CNEC naquela região. 

Entendemos que esse regime de colaboração entre a CNEC e a 
UNIMONTES, para a implantação do curso superior, é realmente um sinal 
alvissareiro de que podemos estar de alguma forma levando ás 
comunidades carentes do Estado o que há de mais importante, que é a 
educação. 

Registraria a presença, na assinatura do convênio, do Prof. José Geraldo 
de Freitas Drumond, Magnífico Reitor da UNIMONTES, e do Prof. Augusto 
Ferreira Neto, Presidente da Diretoria Estadual da CNEC. Assinaram como 
testemunhas este parlamentar e o Prof. José Leão, que lá esteve 
representando o Conselho Estadual de Educação e que, com palavras 
magistrais, registrou a importância da assinatura daquele convênio. Outros 
representantes da Diretoria Estadual da CNEC lá estiveram, mostrando 
claramente que o compromisso da entidade como um todo é realmente o de 
efetivar essa nova etapa da CNEC no ensino superior comunitário, em Minas 
Gerais. 

Não poderia deixar de registrar a presença de representantes da CNEC de 
Sete Lagoas e da CNEC de Virginópolis, como a Sra. Rosa Moreira Reis, 
Diretora, e o Sr. Marcelo Magalhães Barbalho, Administrador, de uma 
delegação da cidade de V1rginópolis, que incluía a Sra. Marilda Azevedo 
Batista da Rocha, Secretária Municipal de Educação, e o Sr. Marcos Lúcio 
de Menezes, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, além de outros 
membros da comunidade, como o Sr. Geraldo Maria de Oliveira, Presidente 
da Cooperativa dos Produtores Rurais, e a Sra. Maria Madalena de 
Magalhães Souza, Vereadora. 

Destaco que esse ato de assinatura de convênio nasceu e brotou desse 
sonho de que falei há pouco, do Prof. Gabriel, o qual caminha para se tomar 
realidade, para se efetivar em ações concretas. Num momento tão 
importante para este Pais, quando se discute uma nova legislação de ensino 
que tantos desencontros tem trazido, com tantas desinforrnações divulgadas; 
em que a própria opção do Governo está mostrando, na prática concreta, 
que a realidade dessa legislação é que ela de alguma forma nasceu sob a 
égide da busca de hegemonia do neoliberalismo, que procura impor de 
forma verticalizada seus princípios; nesse clima todo, vendo comunidades 
oue ainda acreditam na educação, sabem que a educação é um fator 
;~ndamental para o desenvolvimento, para a emancipação dos povos, para 
se construir uma nova história neste País, temos que destacar, registrar e 
valorizar. 

Termino citando a reflexão de um filósofo francês que afirmou ser a guerra 
muito dolorosa, muito grande e difícil para ser tratada apenas por generais. 
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Da mesma forma, a educação não deve ser deixada só para nós, 
educadores. Esse é o exemplo desse convênio do trabalho da CNEC, da 
ação da comunidade de Virginópolis. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, funcionários, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, a 
cana-de-açúcar produziu momentos fortes na economia de Bocaiúva, cidade 
norte-mineira fundada por Dolabela Porte la na década de 30, o qual 
transferiu sua propriedade para o Conde Matarazzo, que batizou a indústria 
açucareira de Industrial Malvina, emprestando-lhe o nome de sua mulher. 
Depois, assumiu o controle o Grupo Atalla e outros se sucederam, ano após 
ano: o Vanguarde, o Antares e, por fim, um empresário paulista. 

O apogeu durou décadas. A riqueza levada também. Para nós, ficou uma 
monstruosa dívida fiscal e uma dívida social de miséria, que é pesada para 
os mais idosos e maltrata as crianças com crueldade. A fome e a desnutrição 
dessas crianças desfiguraram as Gerais, deixando Minas menos Minas. 
Desnudou duas faces que devem se olhar de frente, olho no olho. Mais que 
triste, é um pesadelo doloroso. o nosso Estado ser comparado com a 
Uganda. Estremeceu o sentimento de mineiridade, com ressonância na 
Universidade Federal de Minas Gerais que detectou cruamente essa 
realidade. 

É preciso mudar e isto está acontecendo. O Governador Eduardo Azeredo 
não assistiu passivo ao sofrimento daquela gente e ouviu seu apelo. Por 
meio de rápida ação judicial, conseguiu a adjudicação dos quase 20.000ha 
de terras da empresa,destinando-as para a reforma agrária. A luta da CORA 
resultou em vitória, creio eu, inédita neste Estado. A responsabilidade de 
seus dirigentes dobrou e, abnegados, os Srs. João Batista dos Mares Guia e 
Jaime Ladeia terão a oportunidade de deixar marcas significativas na história 
dos assentamentos rurais em Minas Gerais. Ninguém pode duvidar disto. 
Vale aqui ressaltar a parceria dos sindicatos, da FETAEMG, da Comissão da 
Agricultura, enfim, de todos os que lutam pela reforma agrária. 

As terras bocaiuvenses são berço de gente boa e de ilustres brasileiros. É 
costume daquele povo homenagear aqueles que lá nasceram. Não sei se o 
Herbert de Souza gostaria disso, mas tenho certeza de que seu sonho estará 
mais próximo da realidade de mais de 1.500 famílias. 

Assim, receba o meu requerimento para que se encaminhe ao Governador 
Eduardo Azeredo a sugestão do Prefeito de Bocaiúva, Dr. Ricardo Veloso, 
denominando de Projeto Betinho o assentamento rural de Engenheiro 
Dolabela. Outro homem de lá ficaria também feliz, o Dr. José Maria Alkmim, 
pois é na fazenda que pertenceu ao seu avô que será realizado um grande 
projeto de reforma agrária e agrícola para o Norte e para Minas. 
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O Deputado João Leite (Em aparte) •- Queria acompanhar V. Exa. quando 

fala do avanço da reforma agrária em Minas Gerais, um trabalho realizado 
pelos Drs. João Batista dos Mares Guia e Jaime Ladeia. Terras já foram 
requisitadas pelo Estado, foram feitas desapropriações, que dão a 
oportunidade de termos, efetivamente, no Estado de Minas Gerais, a reforma 
agrária, o oferecimento da terra para que os trabalhadores possam ficar onde 
deveriam ter sempre estado, junto à terra, no meio rural. 

Acompanho suas palavras de elogio ao Dr. João Batista dos Mares Guia, 
ao Dr. Jaime Ladeia, ao Governador do Estado, Eduardo Azeredo, dizendo 
que, sem dúvida, a Assembléia Legislativa, para isso, contou com a 
sensibilidade do seu Presidente, Deputado Romeu Queiroz, que, em todos 
os momentos, acompanhou a instalação, no Estado, da comissão para 
reforma agrária. Agora já podemos ver a colheita dos frutos. Por isso 
acompanho esse seu pronunciamento de elogios ao Governo do Estado. 
Estaremos lutando para que essa reforma avance e os trabalhadores do 
nosso Estado possam ter o acesso à terra. Muito obrigado, Deputada. 

A Deputada Elbe Brandão- Eu é que agradeço, momento em que também 
enaltecemos a participação do Deputado João Leite no processo da busca da 
justiça social, neste Estado. 

O Deputado Canos Pimenta (Em aparte) - Queria, neste aparte, ser breve, 
mas não poderia deixar de ressaltar a importância do pronunciamento que V. 
Exa. está fazendo neste momento e de reconhecer todo o trabalho que a 
Deputada Elbe tem feito para tentar normalizar a vida de centenas de 
pessoas necessitadas que vivem na região de Engenheiro Dolabela. O 
Projeto Betinho, que V. Exa. divulga, é um projeto, acima de tudo, social. 
Reflete claramente a intenção do Prefeito de Bocaiúva, Ricardo Veloso, que 
apóia V. Exa, e juntos fazem um grande trabalho em beneficio da cidade de 
Bocaiúva e de toda a região. Como morador daquela região, também 
preocupado, queremos falar, neste momento, da importância desse projeto, 
da importância do pronunciamento e, principalmente, da importância do 
trabalho de V. Exa. naquela região. Parabéns! Espero que o Governador 
Eduardo Azeredo, que é um homem sensível, preocupado principalmente 
com as causas sociais, irmane-se nessa luta e possa dar um pouco mais de 
tranqüilidade, de estabilidade à região de Bocaiúva e de Engenheiro 
Dolabela. Parabéns! 

A Deputada Elbe Brandão - Agradeço ao companheiro, Deputado Canos 
Pimenta, momento em que o chamo para uma parceria, já que é o 
representante majoritário da cidade de Jaiba. 

O Projeto Gorutuba foi um modelo histórico de assentamento rural. A 
fruticultura ali se instalou com força distribuindo renda e deixando a 
população com maior acesso a bens de consumo e serviços. Janaúba, hoje, 
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é outra, com problemas, sim, mas é outra. 

A banana se firmou como produto de qualidade superior e mercado certo. 
Foi cultivada indiscriminadamente em milhares de hectares do Gorutuba e 
do Jaiba. O seu custo de produção está mais elevado que o valor de 
comercialização, o que deixa os produtores e aqueles que vivem do plantio e 
colheita inseguros quanto ao futuro. O temor da inadimplência com as 
instituições financeiras é generalizado. A situação pode ser caracterizada 
como caos social para os dois projetos. 

Assim, encaminho, neste momento, requerimento á Comissão de 
Agropecuária e Política Rural para que marque audiência com o Presidente 
do Banco do Nordeste, Doutor Byron Queiróz, com a presença de lideranças 
rurais da região, visando a concretizar a suspensão das cobranças dos 
débitos oriundos dos recursos que compõem o FNE com automática 
prorrogação da carência. Já o fizemos na semana passada com relação à 
securitização das dividas dos produtores do Norte de Minas. O Banco 
Central autoriza que seja estudado caso a caso, mas como a crise é 
generalizada e ela não tem por origem qualquer incompetência ou 
negligência do produtor, nós estamos solicitando que ela seja estendida a 
todos indiscriminadamente. 

Deste, já espero o apoio dos nobres pares da Comissão, por acreditar que 
estamos cumprindo um dos objetivos fundamentais desta Casa. 

Ainda, encaminho outro expediente que requer a tramitação, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n• 1.457/97, que cria o Dia da Cidadania contra e 
Miséria e pela Vida, a ser comemorado no Estado de Minas Gerais no 
primeiro final de semana subseqüente ao dia 9 de agosto, data da morte do 
Betinho, morte que é vida. 

A compreensão do brasileiro com a causa do Betinho é claramente 
percebida nas palavras da Aline Alves dos Santos, 15 anos, natural de 
Espinosa, Minas Gerais, que entregou-me no último sábado a seguinte 
mensagem: "Vivo preocupada com a violência no Brasil e acredito que esse 
quadro só irá mudar no dia em que a desigualdade social for repensada 
pelos nossos governantes. Sofro muito com as injustiças do no5so Pais, pois 
sou uma adolescente de grande pureza d'alma. Mas muito otimista, tenho 
como caminho Deus, que é sabedoria suprema, principio de todas as coisas . 
Acredito que, com o despertar do próximo milênio, muitas maravilhas irão 
acontecer e que o Brasil será de fato uma Nação justa e promissora, onde 
todos os brasileiros poderão ser chamados de cidadãos." 

Isso é o suficiente para compreendermos o que foi Betinho, onde ele 
atingiu e o que poderá atingir, mesmo morto. 

* - Sem revisão do orador. 
za PARTE (ORDEM DO DIA) 
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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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, gostaria de lembrar 

a todos que as chuvas estão chegando, e os Municípios de ltabirito, Rio 
Acima e Raposos esperam, desde o ano passado, o apoio do Governo do 
Estado, e até agora não conseguiram nada. Isso preocupa este Deputado, e 
acho que deve preocupar esta Casa também, porque, de acordo com 
previsões da meteorologia, chuvas fortes virão, e, até hoje, nada foi feito 
naquela região, a 60km de Belo Horizonte, onde tivemos vários 
desabrigados. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente, e fazer um pedido a este Plenário e 
ao Governador Eduardo Azeredo: que olhem com carinho pelos Municípios 
de ltabirito, Rio Acima e Raposos. As chuvas virão e trarão problemas para 
os moradores daquelas cidades. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que esta não 
é uma questão de ordem, mas, sim, um assunto administrativo, que deverá 
ser tratado pelo Deputado junto ao Governo do Estado. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wanderley Ávila (2) -
falecimento do Sr. Benilde Rabelo de Aguiar, em Várzea da Palma, e do Sr. 
Paulo Ivo Martins Cardoso, em São Romão; Dimas Rodrigues - falecimento 
do Sr. Gerson Pereira da Silva, em Porteirinha; Périclés Ferreira -
falecimento da Sra. Germana Santa do Rosário, em Salinas; Alencar da 
Silveira Júnior - falecimento da Sra. Maria Martins, em São Joaquim das 
Bicas (Ciente. Oficie-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que 

solicita, na forma regimental, seja constituída uma Comissão Especial para 
proceder a estudos sobre a atuação das rádios comunitárias no Estado de 
Minas Gerais. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o 
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inciso XXVI do art. 244 do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez. os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 12/95, do Deputado Miguel Martini e outros. que acrescenta 
parágrafo ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado (À promulgação.); do Projeto de Lei Complementar 
n• 21/97, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que altera a redação do art. 7• 
da Lei Complementar n• 26, de 14/1/93, que dispõe sobre as normas gerais 
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse 
comum, a cargo da região metropolitana; e do Projeto de Lei n• 1.383/97. do 
Deputado Péricles Ferreira, que amplia o limite fixado no art. 9° da Lei n• 
12.421, de 27/12/96, para a realização de operações de crédito pelo Poder 
Executivo e dá outras providências (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei 
n• 742/96, do Deputado Durval Ângelo. que proíbe o porte de armas de fogo 
por policiais militares em manifestações públicas e dá outras providências. 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. 

O Deputado Durval Ângelo - Peço verificação. 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito aos Deputados que ocupem os 

seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há "quorum". 

portanto. para votação. A Presidência toma sem efeito a votação e, nos 
termos do § 6° do art. 255 do Regimento Interno. determina seja feita a 
chamada de recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada. 

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não há 

"quorum" para a votação, mas o há para a discussão da matéria constante 
na pauta. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 625/95, do 
Deputado Olinto Godinho, que dispensa o contribuinte do recolhimento do 
ICMS incidente sobre os medicamentos utilizados no tratamento, no combate 
e no controle do câncer e da AIDS. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
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inscritos. Encerra-se a discussão. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria a ser discutida na 1• Fase, a 

Presidência passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão da matéria 
constante na pau1a. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 • tu mo, do Projeto de Lei 

Complementar n• 23/97, do Governador do Estado, que acrescenta 
parágrafos ao art. 5" da Lei n• 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatu1o do 
Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitu1ivo n• 1, que 
apresenta. As Comissões de Administração Pública, de Defesa Social e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitu1ivo 
n• 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N• 23/97 

EMENDA N"1 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. .... - As normas aplicáveis à aposentadoria por invalidez, com 

vencimentos integrais, dos servidores públicos civis, contidas no art. 108 da 
Lei n• 869, de 5 de julho de 1952, estendem-se aos servidores públicos 
militares que, no período compreendido entre 5 de julho de 1952 e 14 de 
agosto de 1958, tenham sido excluídos da Polícia Militar de Minas Gerais por 
motivo de invalidez.". 

Sala das Reuniões, de de 1997. 
José Militão 
Justificação: A emenda tem o objetivo de sanar uma grave distorção 

encontrada nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, que diz respeito 
às aposentadorias ocorridas no período compreendido entre 5/7/52 e 
14/8/58. 

Com efeito, com a edição da Lei n• 869, de 5/7/52, apenas os servidores 
civis foram contemplados com a aposentadoria por invalidez. Por sua vez, 
os servidores militares somente tiveram esse direito por inteiro, nele incluída 
a aposentadoria, em razão de cardiopatia grave, com a vigência da Lei n• 
1.803, de 14/8/58. 

Ressalte-se, pois, que, no período compreendido entre 5/7/52 (Lei n• 869) 
e 14/8/58 (Lei n• 1.803), os servidores militares, no que conceme à 
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aposentadoria por invalidez, foram sensivelmente prejudicados, pois 
acabaram por ser excluídos da Policia Militar sem nenhum benefício legal, 
em razão da inexistência de normas legais disciplinadoras. 

Em face do princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei, 
elaboramos esta emenda a fim de que, no período de 5n/52 a 14/8/58, seja 
dispensado ao servidor militar o mesmo tratamento atribuído ao servidor 
público civil aposentado por invalidez. 

Pela justiça e oportunidade desta emenda, esperamos contar com o apoio 
de nossos nobres pares à sua aprovação. 

EMENDA N°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica revogada a Lei n• 6.712, de 3 de dezembro de 1975, que 

dispõe sobre o Conselho de Justificação para a Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais- PMMG.". 

Sala das Reuniões, de setembro de 1997. 
Marco Régis 
Justificação: Nesse momento, em que a reivindicação por melhoria salarial 

e alterações nas regras de convivência hierárquica gera um movimento de 
rebeldia em diversas corporações militares estaduais, nada mais oportuno do 
que procurarmos contribuir para a remoção de arestas. 

Quando muitos questionam o papel das policias militares, e outros, até, 
sua existência, nós estamos propondo o expurgo de um resquício do período 
de arbítrio pelo qual passou a nossa Pátria, detectado em nosso arcabouço 
legal, o qual afeta a PMMG_ 

A revogação da Lei n• 6.712, de 1975, em várias oportunidades apontada e 
reconhecida como inconstitucional, é um procedimento apropriado quando se 
discutem mudanças nas policias militares estaduais e do Distrito Federal, 
ainda que tardio, diante do processo brasileiro de redemocratização. 

Efetivamente, era o processo penal militar regulado pelo Decreto-Lei n• 
925, de 1938, conhecido como Código de Justiça Militar. Em seu art. 91, foi 
acrescentada a alínea "f': "julgar em instância única os processos oriundos 
do Conselho de Justificação", por força da Lei Federal n• 5.300, de 1967. 
Com isso, ampliou-se o campo jurisdicional dos tribunais militares de 2" 
instância. Sendo o referido Código anterior à lei que regulamentou o 
Conselho de Justificação - a Lei n• 5.300 -, infere-se que a lei processual 
penal foi alterada com a inserção de mais um caso de competência originária 
do Superior Tribunal Militar. Conforme o art. 14, "d", da supracitada lei 
federal, os autos oriundos do Conselho de Justificação seriam remetidos ao 
Tribunal Militar de 2" instância se o fato apurado estivesse previsto no seu 
art. 4°, que contempla situações diferentes, mas englobadas sob um 
denominador comum: a moral militar. 



522 
Segundo a Constituição Federal de 1988, art. 22, XXI, compete 

privativamente à União legislar sobre "nonnas gerais de organização, 
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares.". 

Sendo assim, a Lei n• 6.712, de 1975, é patentemente inconstitucional, por 
haver sido elaborada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, razão 
pela qual entendemos necessária a sua revogação. 

Esperamos contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação da 
emenda que apresentamos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas, dos Deputados José Militão e 
Marco Régis, as quais receberam os n•s 1 e 2, respectivamente. Nos tennos 
do § 2• do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o 
projeto e as emendas à Comissão de Defesa Social. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 889/96, do Deputado Leonídio 
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n• 12.032, de 22/12/95. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na fonna do Substitutivo n• 
1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Jorge Hannas, em 
que solicita o adiamento da discussão do projeto. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.189/97, do Deputado Bilac 
Pinto, que acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n• 11.404, de 
26/1/94. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Defesa Social opina por sua aprovação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n• 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.273/97, do Deputado José 
Militão, que acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n• 9.754, de 16/1/89. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na fonna do 
Substitutivo n• 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina pela sua aprovação na fonna do Substitutivo n• 1 , da-Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N • 1 AO SUBSTITUTIVO N• 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.273/97 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Para o provimento dos cargos de Auxiliar de Atividade 

Fazendária, exige-se nível superior de escolaridade.". 
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1997. 
Gilmar Machado 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
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apresentada uma emenda do Deputado Gilmar Machado, a qual recebeu o 
n• 1. Nos termos do § 2" do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência 
encaminha o projeto e a emenda à Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 939/96, do Deputado Miguel 
Martini, que dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão, nos rótulos de 
todas as bebidas alcoólicas industrializadas e comercializadas, da seguinte 
frase: "O álcool pode causar dependência e, em excesso, é prejudicial à 
saúde" e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1" turno. Vem à 
Mesa requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita o adiamento 
da discussão do projeto. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Resolução n• 1.207/97, da Comissão 
de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, 
inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Resolução n• 1.208/97, da Comissão 
de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, 
inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a 

inexistência de "quorum" para votação e, não havendo oradores inscritos 
para o Grande Expediente, encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a especial de logo mais, às 20 horas, e para a extraordinária de 
amanhã, dia 22, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem 
como 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 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N" 30/96 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarqüínio, Elbe Brandão, Roberto Amaral, Paulo Piau, Aílton 
Vilela (substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação da 
Liderança do PSDB), Sebastião Helvécio (substituindo o Deputado Dimas 
Rodrigues, por indicação da Liderança do PPB). Sebastião Costa 
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(substituindo o Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da 
Liderança do PFL), Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), Maria José Haueisen 
(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), 
Adelmo Carneiro Leão e Álvaro Antônio (substituindo este ao Deputado 
lbrahim Jacob, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc .. , Deputado 
Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ailton 
Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade 
da reunião é apreciar o Parecer para o 1• Turno da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 30/96. Na reunião anterior, foram distribuídos avulsos do 
parecer de 1• turno, que conclui pela aprovação da proposta de emenda na 
forma do Substitutivo n• 1. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Elbe Brandão, Paulo Piau e Maria José 
Haueisen. Colocado em votação, é o parecer aprovado, com a declaração de 
voto do Deputado Roberto Amaral favorável à aprovação da matéria. O 
Deputado Adelmo Carneiro Leão se abstém de votar. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Ângelo - João Leite - Adelmo 

Carneiro Leão - lvair Nogueira - Roberto Amaral - Paulo Piau - Ambrósio 
Pinto- Kemil Kumaira - Hely Tarqüinio- Maria José Haueisen. 

ATA DA 68• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto e Antônio 
Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a Comissão recebeu avulso do Projeto de 
Lei n• 1.426/97, que contém a proposta orçamentária de 1998; que o prazo 
para a apresentação de emendas na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária é de 6 a 20 de outubro do corrente ano e que esta reunião se 
destina a ouvir representantes da sociedade civil, que debaterão, em 
audiéncia pública, com base no Termo de Compromisso de Ajustamento n• 
009/97, do Ministério Público do Estado de São Paulo, a necessidade de se 
instituir a obrigatoriedade da comunicação prévia ao consumidor, por via 
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postal, da inclusão de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC -, 
conforme previsto no art. 43, § 2", da Lei n• 8.078, DE 1990. Ato contínuo, a 
Presidência registra a presença dos convidados e informa aos Deputados e 
aos demais participantes que serão ouvidos nesta reunião os Srs. Antônio 
Carlos Dayrell de Lacerda Gontijo e Sérgio Castro da Cunha Peixoto, 
advogados, representantes do Sr. Francisco Américo Mattos de Paiva, 
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais - ACMINAS -; Roberto 
Alves Horta, Maria Laura Santos, Sebastiana Melo Barroso e Cyntia Botelho 
Valle, advogados, representantes do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, 
Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL -; Alexandre da Silva 
Soares e Alfredo Rodrigues, Gerentes da Centralização dos Serviços dos 
Bancos S.A.- SERASA. Esgotada a matéria destinada à 1• Parte da reunião, 
a Presidência passa à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. o Deputado Ambrósio 
Pinto apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos em reunião da 
Comissão os Srs. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON-BH; 
Manoel Bemardes, Vice-Presidente da CDL; Cel. José Eustáquio, Diretor do 
Departamento de Controle Urbano Centro-Sul; Vereadora Lúcia Pacífico 
Homem, Presidente do Movimento das Donas de Casa, e representantes da 
Associação dos Camelôs, os quais prestarão esclarecimentos sobre a 
atuação dos vendedores ambulantes nesta Capital. Em seguida, o Deputado 
Antônio Andrade apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos, em 
reunião da Comissão, os Srs. Ricardo Pinheiro, Diretor Regional da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, e representantes do Sindicato dos 
Funcionários dos Correios, os quais prestarão esclarecimentos sobre os 
constantes atrasos e extravios na entrega de correspondência e demais 
serviços prestados pela empresa. Submetidos a votação, são os 
requerimentos, cada um por sua vez, aprovados. O Deputado Geraldo 
Nascimento passa a Presidência ao Deputado José Militâo, tendo em vista 
que a matéria a ser apreciada é de sua autoria, e procede à leitura do seu 
requerimento, em que solicita sejam ouvidos em reunião da Comissão os 
Srs. Raimundo Inácio de Oliveira, Chefe do DETRAN-MG, e Ruy Domingos 
Carense, Comandante do Batalhão de Trânsito, os quais prestarão 
esclarecimentos sobre o funcionamento do selo de licenciamento de 
veículos. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. o Deputado 
Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos e concede a palavra 
ao Deputado José Mílitão, para que explique o objetivo desta reunião. Após, 
os convidados mencionados usam da palavra para fazer as suas exposições, 
concernentes ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei n• 8.078, de 1990, que 
tratam, respectivamente, da cobrança de dividas e dos bancos de dados e 
cadastros de consumidores. Abrem-se os debates entre os Deputados e os 



526 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. Nessa faSe, os 
representantes da CDL deixam documentação sobre o SPC, para estudo da 
Comissão, e, em seguida, explicam que os consumidores cujos nomes se 
encontram inseridos na lista negra do SPC passarão a ser comunicados, 
automaticamente, pelo correio. O Presidente concede a palavra aos 
Deputados e aos convidados para que teçam as únimas considerações sobre 
o assunto em tela. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
José Militão, Presidente- Antônio Andrade- Ambrósio Pinto. 

ATA DA 23" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Às quinze horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, 
Durval Ângelo, lvair Nogueira e Miguel Martini, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado lvair Nogueira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. o Presidente informa que a reunião se destina a discutir 
e votar proposições da Comissão. Após, passa a palavra ao Deputado lvair 
Nogueira, que procede à leitura de oficio da Sra. Alfa França Paula, 
proprietária de empresa de fornecimento de alimentação para detentos. 
Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. o Deputado João Leite procede à leitura do 
relatório da visita da Comissão ao Departamento de Investigações. Colocado 
em discussão e votação, é aprovado o relatório. Em seguida, o Deputado 
João Leite transfere a Presidência ao Deputado lvair Nogueira e apresenta 
requerimentos em que solicita sejam requisitadas da Secretaria do Trabalho, 
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente informações sobre o 
Programa Estadual de Trabalho Educativo, que está sendo implementado 
por essa Secretaria; seja requisitado da Delegacia Regional do Trabalho em 
Minas Gerais, na pessoa de seu Delegado, Sr. Jorge Machado, o diagnóstico 
do trabalho infantil em Belo Horizonte, realizado nos anos de 1995 e 1996; 
seja designado representante da Comissão para participar do 11 Congresso 
Cientifico e Cultural da Universidade Federal de Uber1ândia, a realizar-se no 
dia 27/10/97, no qual será debatida a situação carcerária brasileira; e seja 
realizada visita da Comissão à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Direitos Humanos daquela Casa. Colocados em votação, cada um por sua 
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vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado João Leite concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo, que 
apresenta requerimentos em que solicita seja encaminhado à Promotoria da 
Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte pedido desta Comissão para 
a imediata transferência dos sete presos do Manicômio Judiciário de 
Barbacena para suas comarcas de origem, em virtude das condições 
subumanas em que se encontram, atestadas pela visita realizada pela 
Comissão no último dia 8 de outubro; e seja promovido um encontro da 
Comissão com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, para se discutir a implementação da Ouvidoria de Polícia de Minas 
Gerais. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira apresenta 
requerimento em que solicita sejam encaminhados ofícios aos Secretários da 
Fazenda e da Segurança Pública, pedindo informações sobre a existência de 
débito do Estado para com a empresa Alfa França, fornecedora de alimentos 
para detentos. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Com a 
palavra, o Deputado Miguel Martini apresenta requerimento, em que solicita 
o envio de cópias das denúncias de violência policial recebidas por esta 
Comissão ao Comando da Polícia Militar, à Corregedoria de Polícia Civil e 
ao Ministério Público. para que, posteriormente, essas entidades venham à 
Comissão informar sobre as providências tomadas. Colocado em votação, ê 
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente- João Batista de Oliveira- Durval Ângelo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1• TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 44/97 
Comissão Especial 

Relatório 
De iniciativa de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como primeiro 

signatário o Deputado João Leite, a Proposta de Emenda à Constituição n• 
44/97 acrescenta à Constituição do Estado o art. 300 e suprime da Carta 
Estadual o inciso I do art. 139. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/97, a proposta permaneceu de 
posse da Mesa pelo prazo de três dias, para receber emenda, em 
conformidade com o disposto no art. 209 do Regimento Interno. 

Em seguida, foi a matéria encaminhada a esta Comissão Especial para 
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receber parecer, nos tennos do art. 210 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame atende ao requisito de ordem fonnal para a 

apresentação de proposta de emenda à Constituição. No que conceme ao 
conteúdo, a proposição tem por escopo inserir na Carta mineira dispositivo 
que cria a Coordenadoria-Geral de Pericia Oficial do Estado, instituição 
pennanente dotada de autonomia administrativa, técnica e financeira, 
subordinada ao Governador do Estado e essencial à função jurisdicional, à 
qual compete privativamente a realização das perícias oficiais no âmbito do 
Estado. 

Atualmente, a realização das pericias oficiais fica a cargo do Instituto de 
Criminalística e do Instituto Médico-Legal da Secretaria da Segurança 
Pública. Ocorre que tais órgãos se ressentem da falta de autonomia para o 
bom desempenho de suas funções, o que traz sérias conseqüências, 
sobretudo para as investigações criminais e, por conseguinte, para a boa 
administração da justiça. É que o laudo pericial constitui peça técnica da 
maior importância, sendo fator detenninante para a apuração ·e a elucidação 
de infrações. Portanto, ao perito há de ser assegurada plena autonomia, a 
fim de que o seu trabalho possa ser efetuado a salvo de ingerências ou 
pressões que possam desvirtuá-lo. Daí a criação da mencionada 
Coordenadoria, instituição pennanente e dotada de autonomia 
administrativa, técnica e financeira. Por idêntica razão, o § 1° do artigo que 
se pretende aditar ao texto constitucional estabelece como princípios 
infonnadores da Coordenadoria a indivisibilidade e a independência 
funcional, e o § 3° confia a direção do órgão a perito em final de carreira. 

Todas essas disposições visam a conferir a máxima autonomia às 
atividades periciais, ao contrário do que ocorre atualmente, uma vez que tais 
atividades se encontrem subordinadas ao Delegado de Polícia. 

Releva enfatizar, ainda, que a proposta prevê a transferência, para a 
mencionada Coordenadoria, dos servidores integrantes dos quadros do 
Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal, bem como dos bens 
móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio desses órgãos. 

Por último, cumpre consignar que o acréscimo do art. 300 ao texto 
constitucional, nos tennos da proposição em exame, impõe a supressão do 
inciso I do art. 139 da Constituição Estadual, porquanto tal inciso prescreve a 
subordinação da perícia técnico-científica a Delegado de Polícia. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 44/97 na fonna original. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Kemil Kumaira, Presidente - Gilmar Machado, relator - Durval Ângelo -
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lvair Nogueira - Sebastião Navarro Vieira - Paulo Piau - Ambrósio Pinto -
João Leite - Roberto Amaral. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.351/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa 
Senhora de Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme. 

Apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta Comissão 
para o 1 • turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação é entidade sem fins lucrativos, constituída na forma 

de sociedade civil de direito privado. Representa a comunidade junto a 
órgãos públicos, na busca de soluções para pendências ligadas à infra-
estrutura, detectadas no Bairro Central, tais como: saneamento básico, posto 
de saúde, energia elétrica e escola. Além do mais, presta assistência às 
pessoas carentes do município. 

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

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

1.351/97 no 1° turno. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.356/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em análise 
propõe seja declarada de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramentos 
de Cameirinhos, com sede no Município de Cameirinhos . 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve esta Comissão, 
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1° turno, nos termos 
regimentais . 

Fundamentação 
o Município de Cameirinhos, emancipado em 28/4/92, está localizado no 

Pontal do Triãngulo e possui terras férteis e próprias para desenvolver uma 
agricultura moderna . 



530 
Distante de Belo Horizonte 840km, os seus moradores se ressentem da 

ausência de estradas asfaltadas para comunicação com os municípios 
vizinhos e para o escoamento da produção. Além do mais, existem os 
problemas de infra-estrutura urbana. 

A Sociedade Pró-Melhoramentos de Cameirinhos trabalha para solucionar 
tais questões e para melhorar as condições de vida local, tomando-se, 
assim, merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.356/97 no 1• turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Cartos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.368/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ivo José, tem por escopo 
declarar de utilidade pública a Comunidade Espírita Amor e Luz - CEAL -, 
com sede no Município de lpatinga. 

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada de início pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n• 1, que apresentou. 

Cumpre a esta Comissão, agora, examinar o projeto de lei, atendo-se ao 
mérito, e sobre ele deliberar conclusivamente. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1 • de seu estatuto, a CEAL é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, religioso e educacional. Tem por 
objetivo precípuo desenvolver atividades de estudo, prática e divulgação da 
doutrina espírita preconizada por Allan Kardec e amparar a criança, o jovem 
e o adulto, educando-os e orientando-os. 

Entendemos, portanto, que a concessão de título declaratório de utilidade 
pública à Comunidade Espírita Amor e Luz configura justo e oportuno ato de 
reconhecimento à relevância social do trabalho filantrópico dessa entidade. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.368/97 

no 1° turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Cartos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.370/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n• 1.370/97 
visa declarar de utilidade pública o Lar Espírita Maria José Fratari, com sede 
no Município de ltuiutaba. 

Após ter sido examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem ele 
agora a esta Comissão para o 1• turno de deliberação conclusiva, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O Lar Espírita Maria José Fratari destaca-se pelo serviço assistencial 

prestado à comunidade local. É relevante mencionar que ele ampara e 
orienta crianças na faixa etária de até 7 anos, proporcionando-lhes auxílio 
espiritual, social e pedagógico, entre outros, para que seus pais possam 
exercer atividade rentável fora do lar e, assim, garantir-lhes um futuro mais 
promissor. 

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

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.370/97 no 

1• turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N• 1.371/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, 
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Acácia, com 
sede no Município de Caxambu. 

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame prelimin;:!r à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua - juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
proposição no 1• turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

F undarnentação 
A Loja Maçônica Nova Acácia, sem fins lucrativos, tem a finalidade de 

disseminar os princípios, a filosofia e a ética que assentam na concepção da 
fraternidade universal. 

Seu meritório trabalho concorre para propagar o amor ao próximo e 
promove a harmonia entre os povos. 
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Dessa forma, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública. 

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

1.371/97 no 1" turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 12195 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição n• 12195, apresentada por 1/3 dos 

membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Miguel Martini, acrescenta parágrafo ao art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. 

Aprovada no ZO turno, na forma do Substitutivo n• 1, vem agora a proposta 
a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 1", do Regimento 
Interno. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N"12195 
Acrescenta parágrafo ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1" - O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

"Art. 68 • .... 
Parágrafo único • As diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual de 

Ação Governamental aplicáveis no primeiro exercicio financeiro de sua 
vigência serão compativeis com as disposições da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o mesmo exercicio.". 

Art. 2" - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente ·Arnaldo Penna, relator- Bilac Pinto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 42197 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição n• 42197, de autoria do Governador 

do Estado, que altera o art. 142 da Constituição do Estado, foi aprovada no 
ZO turno, com a Emenda n• 1 ao vencido no 1" turno. 
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Vem agora a proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa. seja dada à matéria a fonna adequada, nos tennos do art. 270, § 
1•. do Regimento Interno. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42/97 
Altera o art. 142 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O art. 142 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 

2•. transfonnando-se seu parágrafo único em § 1 • e passando seu "caput" a 
vigorar com a redação que se segue: 

"Art. 142 - A Polícia Militar, força pública estadual, é órgão pennanente, 
organizado com base na hierarquia e na disciplina militares e comandado, 
em principio, por oficial da ativa. do último posto da corporação, competindo-
lhe: 

§ ZO - À vista de decisão fundamentada, o comando da Polícia Militar 
poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o 
serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da 
corporação''. 

Sala das Comissões. 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Péricles Ferreira, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N• 21/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar n• 21/97, do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, que altera a redação do art. 7• da Lei Complementar n• 26, de 
14/1/93, que dispõe sobre nonnas gerais relativas ao planejamento e à 
execução de funções públicas de interesse comum, a cargo da Região 
Metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o funcionamento da 
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá 
outras providências, foi aprovado no 2• turno, com a Emenda n• 1 ao 
vencido no 1• turno . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a fonna adequada, nos tennos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno . 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N• 21/97 
Altera a redação do art. 7• da Lei Complementar n• 26, de 14 de janeiro de 

1993, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e a 
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Assembléia Metropolitana e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O art. 7" da Lei Complementar n• 26, de 14 de janeiro de 1993, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7" - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 

de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, 
Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 
Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, 
Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São 
José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.". 

Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente -Arnaldo Penna, relator- Bilac Pinto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
N" 1.383/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1.383/97, do Deputado Péricles Ferreira, que amplia o 

limite fixado no art. 9° da Lei n• 12.421, de 27/12196, para a realização de 
operações de crédito pelo Poder Executivo e dá outras providências, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n• 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.383/97 
Amplia o limite fixado no art. 9° da Lei n• 12.421, de 27 de dezembro de 

1996, para a realização de operações de crédito pelo Poder Executivo e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica acrescido de R$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta 

milhões de reais) o limite fixado no art. 9" da Lei n• 12.421, de 27 de 
dezembro de 1996, para o Poder Executivo realizar operações de crédito 
destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível no exercício de 1997, 
observado o disposto na Resolução n• 69, de 14 de dezembro de 1995, do 
Senado Federal. 

Art. 2• - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 
valor de R$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões de reais) para 
fazer face às despesas decorrentes desta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Wilson Trópia, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Bilac Pinto. 

--
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ATA DA 311" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22110/97 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- ABERTURA- 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 
1.467 a 1.471/97 - Requerimentos n•s 2.370 a 2.380/97 - Requerimentos dos 
Deputados Dimas Rodrigues, Hely Tarqüínio e outros, Kemil Kumaira, 
Wanderley Ávila, José Henrique (2), Elbe Brandão, Miguel Martini (2) e José 
Militão e da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto Amaral, Durval 
Ângelo (2) e Dimas Rodrigues- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Dilzon Melo, Marco Régis, lbrahim Jacob, Maria José Haueisen, Canos 
Pimenta e Raul Lima Neto- 2" PARTE (ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura 
de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 13.462 - Leitura de 
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Kemil Kumaira; inclusão do Projeto de Lei n• 1.453/97 em 
ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento 
do Deputado Hely Tarqüínio e outros; deferimento - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição 
n• 42197; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 7 42196; requerimento do Deputado 
Gilmar Machado; aprovação do requerimento - Parecer da Comissão de 
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n• 625/95; aprovação -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
n• 768/96; requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação do 
requerimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados José Henrique (2), Elbe 
Brandão, José Militão, Wanderley Ávila e Miguel Martini (2); aprovação -
Requerimentos n•s 2.272 e 2.232197; aprovação - 2" Fase: Questão de 
ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo 

José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
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Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim 
Jacob - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leíte -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Milítão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Miguel Barbosa -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

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

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 1.467/97 

Institui a obrigatoriedade de identificação da empresa na parte traseira dos 
veículos de transporte de carga de sua propriedade. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1"- O veiculo destinado ao transporte de carga, licenciado no Estado 

de Minas Gerais, deve ostentar, em sua parte traseira, a frase "Como estou 
dirigindo?", seguida da identificação do proprietário, de seu telefone e de seu 
endereço. 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1997. 
Maria Olívia - Roberto Amaral - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -
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Baldonedo Napoleão - Dilzon Melo - Elbe Brandão - Marcos Helênio -
Toninho Zeitune - Maria José Haueisen - Sebastião Navarro Vieira - Adelmo 
Carneiro Leão - Bené Guedes - Antônio Roberto - Jorge Eduardo de Oliveira 
- lrani Barbosa - Ajalmar Silva - José Militão - Gilmar Machado - Paulo 
Schettino - João Leite - Aílton Vilela - lbrahim Jacob - Hely Tarqüínio -
Wanderley Ávila - Olinto Godinho - Sebastião Costa - Carlos Pimenta - José 
Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Cleuber Carneiro - Arnaldo Penna -
Jorge Hannas- Durval Ângelo. 

Justificação: Visa esta proposição obrigar as empresas a colocar, na parte 
visível dos veículos de transporte de carga de sua propriedade, endereço de 
contato, a fim de possibilitar ao interessado apresentar reclamos no caso de 
mau comportamento do motorista nas vias públicas. 

Esclarece-se, por oportuno, que tal prática já vem sendo usada por várias 
empresas em Belo Horizonte, entre as quais a Skol e a COPASA-MG. 

Trata-se de medida salutar, que vai ao encontro dos interesses da 
comunidade, além de influir positivamente junto aos motoristas menos 
atentos à sua responsabilidade. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.468/97 
Declara de utilidade pública o Movimento comunitário Cultural Esportivo e 

Beneficente de Materlãndia - MOCEBEM -, com sede no Município de 
Materlândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Comunitário 

Cultural Esportivo e Beneficente de Materlândia - MOCEBEM -, com sede no 
Município de Matertândia. 

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 dezembro de 1996. 
Errnano Batista 
Justificação: O Movimento Comunitário Cultural Esportivo ~ Beneficente 

de Materlândia foi criado por um grupo de cidadãos de Materlândia com a 
finalidade precípua de promover o bem-estar da comunidade, com a 
implantação de projetos culturais, esportivos e sociais, cultivando um 
ambiente de ampla e perfeita cordialidade entre os seus sócios. 

Desde a sua criação, o MOCEBEM busca com muitas dificuldades a 
consecução de seus objetivos, contando com uma diretoria dinâmica e 
atuante, que não mede sacrifícios para cumprir suas metas. 

A declaração da utilidade pública da entidade irá ajudá-la em sua 
caminhada em busca de melhores condições de vida para os cidadãos de 
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Materlândia. 

Espero contar com o apoio de meus pares para que essa aspiração seja 
alcançada. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.469/97 
Altera a Lei n• 11.658, de 2 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 

carreira de Administrador Público no Poder Executivo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica acrescido no art. 10 da Lei n• 11.658, de 2 de dezembro de 

1994, o seguinte parágrafo único: 
"Art.10- .... 
Parágrafo único - A concessão de bolsa de estudos, nos termos deste 

artigo, não impede que o aluno do CSAP receba remuneração por estágio, 
curricular ou não, paga pelo órgão ou pela entidade responsável pelo estágio 
ou conforme dispuser convênio firmado entre este e a Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro.". 

Art. 2" - Dê-se ao parágrafo único do art. 12 da Lei n• 11.658, de 2 de 
dezembro de 1994, a seguinte redação: 

"Art. 12- ..... 
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo terão vencimento 

correspondente ao do cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades 
de Ciência e Tecnologia e serão codificados em resolução da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração.". 

Art. 3"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Péricles Ferreira 
Justificação: Em novembro de 1996, a Escola de Governo da Fundação 

João Pinheiro realizou concurso público para o provimento·-de 5 das 12 
vagas criadas no art. 12 da Lei n• 11.658, de 2/12/94. Foram aprovados três 
candidatos, que, após a homologação do concurso e a nomeação, tomaram 
posse em junho do corrente ano. Exigiu-se, para a inscrição dos candidatos, 
como titulação mínima o grau de Mestre, que na carreira de Ciência e 
Tecnologia equivale ao cargo de Pesquisador Pleno. Entretanto, por 
imprecisão na legislação existente, aos aprovados não foi dada a 
possibilidade de enquadramento em nível e padrão correspondente à sua 
situação acadêmica, pois a equivalência em vigor, prevista no parágrafo 
único do citado art. 12, é com o cargo de Pesquisador. Assim, a proposição 
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ora apresentada visa conigir a situação e atende ao princípio da isonomia. 

Outra medida proposta diz respeito à remuneração dos alunos do CSAP 
que estejam cumprindo estágio em órgãos ou entidades da administração 
estadual, permitindo que eles sejam remunerados por suas atividades. Trata-
se, simplesmente, de se permitir que os estudantes sejam ressarcidos por 
suas despesas com locomoção e alimentação, dado que o estágio é 
realizado, normalmente, fora das dependências da Fundação João Pinheiro. 
Atende-se, assim, ao princípio da razoabilidade, consagrado no art. 13 da 
Constituição do Estado. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.470/97 
Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência 

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Ficam estabelecidas as disposições necessárias à proteção, ao 

auxílio e à assistência às vítimas de violência no Estado de Minas Gerais. 
Art. 2• - A proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência serão 

proporcionados pelo Estado, por meio dos órgãos ou das instituições 
competentes. 

Art. 3•- Para efeitos desta lei, entender-se-á por vítima de violência: 
I - pessoas que tenham sofrido danos de qualquer natureza, como lesão 

física ou mental, coação e sofrimento emocional ou moral, em detrimento de 
seus direitos humanos, como conseqüência de ações ou omissões tipificadas 
na legislação penal vigente; 

11 - familiares ou pessoas que possuam relação imediata com a vítima, 
bem como os que tenham sofrido algum dano ao intervirem para socorrer 
outrem em estágio de perigo atual ou iminente; 

111 - testemunhas que sofrerem ameaças por haver presenciado ou 
indiretamente tomado conhecimento de atos criminosos e detenham 
informações necessárias à investigação e à apuração dos fatos pelas 
autoridades competentes. 

Art. 4"- A proteção, o auxílio e a assistência previstos no art. 1• desta lei 
consistem em: 

I - informar, orientar e assessorar as vítimas de violência, nos 
envolvimentos com questões de natureza criminal, civil, familiar ou 
constitucional; 

11 - colaborar para a adoção de medidas imediatas quanto ao dano ou à 
lesão sofrida pela vítima; 

111 - acompanhar as diligências policiais ou judiciais, especialmente em 
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situações de crimes violentos; 

IV - apoiar o pleito do ressarcimento do dano causado à pessoa ou ao 
patrimônio; 

V - zelar pela integridade e pela segurança das vítimas e das testemunhas 
a seu favor; 

VI - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica para 
as vítimas, as testemunhas e familiares seus que estiverem sofrendo 
ameaças e necessitarem de transferência temporária de residência; 

VIl - pagar gastos relacionados com diligências processuais, quando essas 
diligências não forem de responsabilidade de tribunal, de juízo ou do 
Ministério Público; 

VIII - conceder bolsas de estudo para os filhos que perderem o sustento 
familiar em conseqüência de fato ou ato de violência; 

IX- pagar despesas de enterro; 
X - proporcionar alimentação para lesionados e seus dependentes com 

dificuldades econômicas, enquanto durar o tratamento; 
XI - apoiar programas pedagógicos relacionados ao trabalho de 

[eadaptação social ou profissional da vítima; 
XII - possibilitar internação hospitalar, tratamentos, medicamentos, prótese 

ou instrumentos médicos essenciais à reabilitação da vítima; 
XIII - realizar levantamentos estatísticos e manter o banco de dados; 
XIV - promover eventos e publicações para esclarecimentos ao público; 
XV - elaborar estratégias de prevenção vitimal para ensinar a população a 

não ser vítima e a contribuir para a investigação e a apuração de atos 
criminosos. 

Art. s• - Os meios de auxílio financeiro previstos nesta lei serão destinados 
à vítima desde que satisfeitas as seguintes condições: 

I - seja comprovado seu estado de necessidade e a falta de recursos 
econômicos para enfrentar o problema; 

11 - não disponha dos serviços de qualquer órgão ou entidade de 
assistência pública ou privada; 

111 - não esteja amparada por nenhum tipo de seguro que cubra o benefício 
que solicita . 

Art. s• - Os recursos financeiros necessários à execução dos objetivos 
desta lei serão citados e geridos por meio de fundo próprio, constituído por 
lei. 

Art. 7• -A Defensoria Pública prestará, gratuitamente, os serviços jurídicos 
relacionados à preservação dos direitos humanos, à orientação, à assessoria 
e à assistência em matéria criminal, civil, familiar e constitucional para as 
vítimas de qualquer dano ou lesão de natureza penal. 

Art. s• - As atividades da Defensoria Pública, disciplinadas em 
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regulamento, serão destinadas exclusivamente aos que não disponham de 
recursos econômicos para promover a assistência jurídica. 

Art. s• - Os Defensores Públicos contarão com o apoio de membros do 
Ministério Público, peritos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais e 
outros profissionais imprescindíveis à defesa dos direitos e das garantias da 
vitima. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1997. 
Durval Ângelo 
Justificação: O projeto em tela pretende corrigir grave injustiça que se 

comete contra milhares de cidadãos, que, vitimas de violência, são 
abandonados no momento em que mais precisam de apoio. 

São famílias, principalmente as carentes, que, com a perda de um ente 
querido, encontram-se totalmente desamparadas; são crianças abandonadas 
que, após serem vitimas de ato de violência, em casa ou na rua, não têm 
para onde ir nem como ser amparadas; são mulheres indefesas que sofrem 
todo tipo de agressão e não têm nenhum apoio psicológico, moral ou 
jurídico. 

Em todos esses casos, produz-se dupla vitimação: primeiro, com a 
ocorrência do delito, depois, com a falta de assistência por parte do Estado. 

Se aprovado, o projeto poderá ser uma das primeiras leis do gênero na 
história do Brasil e provará que o Estado reconhece e assume sua 
responsabilidade para com os que sofrem violências. 

Muitas vezes, pessoas que são coniventes com a violência dizem que 
quem luta pelos direitos humanos não se preocupa com as vitimas da 
violência. Esta proposição visa, também, a acabar com essa falsa idéia. 

Todos os que se preocupam e lutam pela cidadania, pelos direitos 
humanos, pela dignidade humana sabem que é preciso prosseguir nessa luta 
incessante por um mundo fraterno e justo, em que as pessoas, sem exceção, 
sejam respeitadas em sua vontade e suas diferenças. 

Este projeto visa, portanto, a homenagear todas aquelas pessoas que não 
foram respeitadas em sua integridade física e moral; que não tiveram 
amparo no momento mais difícil de suas vidas; que não tiveram respeitadas 
sua cor, seu sexo e sua vontade; que foram desrespeitadas em seus direitos 
fundamentais, como o direito à moradia, à educação, à assistência, à saúde, 
a um pedaço de terra para plantar e colher. Enfim, é uma hOmenagem 
àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de viver, na plenitude, sua 
cidadania. 

Por essas razões, contamos com o apoio de todos os Deputados para a 
aprovação desta proposta. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos e Garantias 

Fundamentais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.471/97 
Declara de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da 

Paróquia Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Lira Musical Padre Sérgio 

Ribeiro da Paróquia Sagrada Família, com sede no Município de Curvelo. 
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. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Lira Musical Padre Sérgio Ribeiro da Paróquia Sagrada 

Família é uma entidade sem fins lucrativos, criada com a finalidade de 
desenvolver programas sociais e resgatar a memória cultural das bandas de 
música. 

De caráter cultural e assistencial, a entidade funciona há 4 anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem nenhuma 
remuneração pelos cargos que ocupam. 

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao Município de Curvelo, 
apresentamos este projeto e solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à 
sua aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.370/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 

solicitando seja encaminhado à Promotoria da Vara de Execuções Criminais 
de Belo Horizonte pedido de imediata transferência dos sete presos do 
Manicômio Judiciário de Barbacena para suas comarcas de origem. (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) ~ 

N• 2.371/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
pede sejam solicitadas ao Secretário do Trabalho informações sobre o 
Programa Estadual de Trabalho Educativo, que está sendo implementado 
por aquela Pasta. (-À Mesa da Assembléia.) 

N• 2.372/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
pede se oficie ao Secretário da Segurança Pública solicitando a apuração 
dos autores e dos motivos da incineração dos arquivos do antigo DOPS. (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

N° 2.373/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
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pede sejam solicitadas aos Secretários da Fazenda e da Segurança Pública 
infonnações sobre a existência de débitos do Estado para com a empresa 
Alfa França. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.374/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 
solicitando sejam encaminhadas à PMMG, para providências, cópias das 
denúncias de violência policial recebidas pela Comissão. 

N• 2.375/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 
solicitando sejam encaminhadas ao Ministério Público cópias das denúncias 
de violência policial recebidas pela Comissão. 

N• 2.376/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, 
solicitando sejam encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil, com vistas 
a que sejam tomadas as providências cabíveis, denúncias de violência 
policial. (- Distribuídos à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

N• 2.377/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja fonnulado 
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao 
asfaltamento da estrada que liga os Municípios de Varzelândia e São João 
da Ponte. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N• 2.378/97, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja fonnulado apelo 
ao Governador do Estado com vistas a que seja denominado Projeto Betinho 
o projeto de assentamento rural de Engenheiro Dolabela, no Município de 
Bocaiúva. (-À Comissão de Agropecuária.) 

N• 2.379/97, do Deputado Paulo Piau, pleiteando seja solicitada ao 
Governador do Estado a regulamentação da Lei n• 11.547, de 27nt94. (-À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N• 2.380/97, do Deputado João Leite, em que pede sejam solicitadas ao 
Comandante-Geral da PMMG infonnações sobre as taxas de vistoria e 
segurança cobradas por esse órgão. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja realizado nesta Casa 
fórum de debates sobre a fruticultura no Estado. (- Às Comissões de 
Agropecuária e de Política Energética.) 

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Hely 
Tarqüinio e outros, Kemil Kumaira, Wanderley Ávila, José Henrique (2), Elbe 
Brandão, Miguel Martini (2) e José Militão e da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais. 

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

Roberto Amaral, Durval Ângelo (2) e Dimas Rodrigues . 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dílzon Melo. 
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O Deputado Dílzon Melo*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu propósito, 

hoje, é falar sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais, principalmente 
a unidade de Varginha, na inauguração do seu Campus 11, sobre o que ela 
representa para nós, do Sul de Minas, e o que representa para o Estado de 
Minas Gerais. 

Os organismos internacionais, a exemplo do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento, têm alertado freqüentemente para a importância da 
educação no crescimento econômico e social dos países. Na verdade, ela 
será o divisor de águas entre as nações que se tomarão as potências do 
terceiro milênio e aquelas que serão atiradas ao limbo da história, 
condenadas ao subdesenvolvimento crônico. 

Cuidar do ensino é investir no futuro, é garantir uma economia pujante e 
uma sociedade justa, na qual todos tenham acesso aos benefícios da cultura. 
Um dos grandes obstáculos ao progresso dos Estados latino-americanos é 
exatamente o baixo grau de escolaridade de nossa mão-de-obra. Hoje, a 
abundância da matéria-prima nada é sem uma força de trabalho altamente 
especializada, capaz de se adaptar à sofisticação tecnológica do universo 
contemporâneo. 

Por essas razões, queremos expressar, nesta tribuna, a satisfação de 
termos participado, no dia 11 último, da inauguração do Campus 11 da UEMG 
na cidade de Varginha. o Sul de Minas é, sem dúvida, uma das regiões mais 
ricas do Estado. Três pilares sustentam sua vida econômica. De um lado, a 
atividade agropecuária, inaugurada tão logo se esgotou o ciclo do ouro, criou 
raizes. Tradicional por suas origens, ela não cessou de se modernizar, por 
meio da absorção dos avanços científicos e da atualização dos modelos 
gerenciais. A proximidade com a Mantiqueira e a excelência do clima, 
somadas à qualidade das águas minerais, fizeram do turismo regional uma 
força significativa, embora ainda não desenvolvido em todas as suas 
potencialidades. Um terceiro pilar é a industrialização, que, com o término 
das obras da Fernão Dias, promete ganhar extraordinário impulso. 

Pela localização geográfica e pelo nível de desenvolvimento alcançado, 
Varginha é um dos mais importantes pólos de influência da· região. Seus 
horizontes para um futuro próximo são, a exemplo do que ocorre com as 
cidades vizinhas, os mais animadores. Entretanto, as novas perspectivas 
abertas pela duplicação da BR-381 só se tomarão realidade se houver uma 
política agressiva de formação de mão-de-obra especializada pela ampliação 
do sistema educacional, particularmente no que se refere ao ensino superior . 

A inauguração do Campus li é mais um marco dessa fecunda aliança entre 
a UEMG e a região. As novas instalações abrigarão o curso de Educação 
Física, a Comissão Permanente do Vestibular, os Núcleos de Ensino à 
Distância e de Apoio aos Estudantes. Essa conquista contou com a 
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colaboração da iniciativa privada, mais especificamente da Companhia 
Brasileira de Caldeiras, que permitiu a transformação de um antigo grêmio 
recreativo da empresa em espaço universitário. 

No que se refere ao projeto de educação à distância, é bom ressaltar que a 
instituição assina, no final do mês, um convênio com a Universidade Aberta 
de Portugal, que irá possibilitar a capacitação de professores, o intercâmbio 
e a troca de experiências. 

Gostaríamos de dar os parabéns ao querido povo de Varginha por mais 
esta conquista. Cumprimentamos o Prefeito Antônio Silva e as demais 
lideranças da comunidade, que passa agora a contar com dois "campi" da 
UEMG. Agradecemos, em nome da gente Sul-mineira, ao Reitor Aluísio 
Pimenta, que nos tem dispensado um tratamento realmente privilegiado. 
Nâo se trata de termos uma universidade, trata-se de contarmos com os 
serviços de uma instituição universitária diferente, comprometida com a 
realidade regional, envolvida num processo de interiorização do ensino 
superior, uma escola moderna que sabe dar as mãos à sociedade para 
democratizar de fato o acesso aos bens culturais. 

Como ex-Prefeito daquela cidade e cidadão varginhense, sinto-me 
orgulhoso e tranqüilo em saber que aquele braço da universidade de Minas 
Gerais está entregue nas mãos capazes e fortes de seu jovem Presidente, 
Prof. Stefano Gazzola, que, com competência, vai destacando Varginha no 
cenário educacional universitário de Minas e do Brasil. 

Parabenizo o Diretor Edson Crepaldi e todos os demais diretores da 
FEPESMIG, bem como o seu corpo docente e tantos jovens que lá buscam o 
sucesso. 

o momento é de festa para Varginha e para todo o Sul de Minas. Afinal, 
ninguém mais e melhor que Varginha poderia abrigar uma universidade com 
toda a sua pujança. Parabéns, varginhenses, e parabéns àquela que leva a 
sério o ensino em nosso Estado e o ensino universitário. 

O momento é de festa para Varginha e para todo o Sul de Minas. 
Obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não trago aqui 

nenhum discurso escrito, para tentar, em improvisadas palavras, justificar, 
ou pelo menos tentar explicar, um assunto que realmente veio a 
comprometer a coerência política que temos tentado preservar na 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Gostaria de dizer que, semana atrasada, estávamos aqui neste Plenário, 
ao cair da tarde, quando fomos procurados por colegas do Partido da Frente 
Liberal, porque, segundo eles, como único Deputado, isolado e "solto" aqui 
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nesta Casa, éramos nós o único Deputado que poderia ser agregado ao seu 
partido, para constituição de um bloco partamentar. E nós ponderamos, 
pensamos, refletimos e discutimos com companheiros desta Casa, não 
porque nos falte personalidade, mas porque nos sobra companheirismo, e, 
dentro desse princípio, discutimos com alguns colegas, e essa conversa se 
estendeu até à reunião extraordinária daquela noite, quando nós, até 
acuados pelas propostas e pelo movimento do PFL, numa atitude de 
companheirismo e de solidariedade nesta Casa, dispusemo-nos a assinar a 
folha em que o PPS se unia, numa sintonia administrativa dentro desta 
Casa, na constituição de um bloco, com o PFL. 

Em momento algum da discussão, em momento algum das nossas 
conversas, houve entre nós qualquer comprometimento que nos impusesse 
o compromisso de votação, o compromisso ideológico aqui nesta 
Assembléia. Mas havia, sim, um compromisso de companheiros, já que o 
PFL perdera o bloco que aqui constituía com outro partido, pelo troca-troca 
partidário, e eles, necessitados de manter o bloco nesta Casa, realmente não 
dispunham de nenhum outro Deputado que pudesse satisfazê-los nessa 
empreitada. 

Sei que é uma explicação difícil, uma explicação talvez pouco 
convincente, e não trazemos aqui nenhum documento escrito de nossa parte 
para tentar uma justificativa, porque temos coração para falar, temos 
sensibilidade para discutir e queremos fazê-lo com a nossa sinceridade, que, 
tenho certeza, sempre nos foi peculiar, e dizer que essa ligação com o PFL 
não implicou retrocesso no nosso ideário político; não implicou negação de 
valores que reconhecemos, mas ressalto, mais uma vez, sim, que essa 
concessão se deu em nome de uma coisa que se chama companheirismo, 
que se chama coleguismo. 

Gostaria de acrescentar ainda que manifestamos nossa posição ideológica, 
que queremos hoje reafirmar, pela primeira vez nesta Casa em 
pronunciamento que fizemos em 21/2/95, tão logo assumimos uma cadeira 
nesta Assembléia Legislativa, posição corroborada pelo_ discurso de 
12/12/95, quando, no encaminhamento de um requerimento, d-efendíamos a 
nossa posição, inclusive a defesa do movimento dos sem-terras, em 
pronunciamento publicado no "Minas Gerais" de 19/12/95. Temos outras 
passagens por esta tribuna, onde sempre procuramos realçar nossa posição 
socialista, posição essa que adotamos desde a nossa adolescência, 
socialismo esse que nos permite ser tolerantes, porque sempre reafirmamos 
nossa posição de não marxistas. Sempre apregoamos, inclusive em 
trajetória de campanha pela Prefeitura Municipal de nossa cidade, nos idos 
de 1988, uma série de discursos muito comentados pelo município, porque 
em todos eles pregávamos aquela posição do socialismo europeu, posição 
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essa que hoje vem sendo realçada por toda a Europa como a "onda rosa" 
que vem numa contraposição ao capitalismo. O socialismo, que tenta 
renascer dos seus conflitos, de suas posições, para enfrentar esse 
neoliberalismo massacrante que domina o mundo quase que 
hegemonicamente nos dias de hoje. 

Se tivéssemos dúvida quanto à nossa posição, não estaríamos aqui, 
inclusive para citar o exemplo da China Continental, país governado pelo 
Comitê Central do Partido Comunista, que, compreendendo e assimilando as 
mudanças pelas quais passa a humanidade, conflitos ideológicos, evoluções 
econômicas, acabou adotando uma abertura da sua economia para que 
parte daquela ideologia consagrada por Mao Tsé-Tung e seus sucessores 
fosse preservada. Hoje a China é um dos países cuja economia mais cresce 
no mundo, sem abdicar de parte de sua ideologia socialista. O mundo 
mudou, o planeta mudou, e todos temos que ter cabeça para as mudanças. 

Estou aqui com alguns pontos de vista hoje enviados a mim pelo Deputado 
Wilson Pires, do PFL, que nos procurou na semana atrasada para 
composição desse bloco. Tomo a liberdade de ler aqui alguns tópicos 
passados a mim como subsídio para esse pronunciamento. Primeiramente 
ele fala sobre o art. 72 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. (- Lê:) 

"O art. 72 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais faculta às bancadas dos partidos, por decisão da maioria dos 
seus membros, constituírem um Bloco Parlamentar, sob liderança comum, e 
veda a participação de cada uma delas em mais de um bloco". 

No entanto, o Regimento Interno não veda nem coloca armadura 
ideológica capaz de impedir que bancadas partidárias, de ideologias opostas, 
se constituam em bloco parlamentar, na defesa de um programa em 
benefício da coletividade. 

As críticas nesse sentido são portanto indignas e têm como objetivo maior 
promover o enfraquecimento da confiança popular na democracia. 

O bloco formado, na concepção dos seus parlamentares, entende que não 
é somente no acervo ideológico que se deve inspirar os programas de 
trabalho ou resolver os principais problemas e aspirações do povo. E isso 
deverá ser tomado como prova de sinceridade de propósitos e, acima de 
tudo, demonstrar a preocupação das bancadas que se constituem em blocos 
e que possuem ideologias diferentes. 

Nas democracias, nada é mais legítimo do que o empenho dos· partidos 
políticos em se adaptarem ou readaptarem às contingências de uma profícua 
e idônea atividade, aprimorando seus métodos de trabalho, sem porém 
renunciar à dignidade, à nobreza, a seus princípios e ideais. É, portanto, uma 
demonstração de vitalidade democrática e demonstração de que não estão 
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desertando de suas missões evangelizadoras centradas em suas ideologias, 
quando defendem a democratização das oportunidades para todos. 

O PPS e o PFL, ao se constituírem no Bloco Liberal, continuam fiéis em 
seus ideais e na manutenção dos seus apostolados, defendendo um 
programa que democratize para todos os mineiros oportunidades iguais nos 
campos econõmicos e sociais. Continuam respeitando profundamente a 
posição doutrinária coerentemente digna de cada partido. É esse princípio, é 
essa garantia que nos leva a acreditar na democracia, voltada para o 
benefício do povo, e para o povo, porque é dele que emana o poder. 

Queremos dizer que temos afinidades com colegas de todos os partidos 
desta Casa, temos trânsito por todas as bancadas, temos uma relação de 
amizade e de respeito para com todos e tenho a certeza de que na 
constituição de um bloco, em que meramente nos valeríamos de 
fundamentos regimentais, não estamos renunciando a prerrogativas 
partidárias ou a princípios ideológicos. Tenho a certeza de que o PPS, que 
decidiu, em reunião de nossa Executiva Estadual, dar apoio com 
independência ao Governador Azeredo, tem no PFL um partido que apóia o 
Governador Azeredo como uma identidade de nossa conduta. Não estamos 
aqui para fazer oposição indiscriminada. Aqui estamos para dar um apoio 
independente, e, por muitas vezes, pudemos dar demonstração também da 
nossa independência. Acredito que, na votação e na apreciação do projeto 
de lei que cria o Tribunal de Contas dos municípios, temos tido uma atitude 
de independência nesta Casa, posicionando-nos contra o projeto, porque, no 
nosso entendimento, ele vai criar mais ônus e mais despesas para o Estado 
do que benefícios, no que tange às contas dos Prefeitos, que não têm sido 
apreciadas em tempo hábil pelo Tribunal de Contas. Temos identidade, sim, 
com partidos de vários matizes e de várias posições, e não vamos abrir mão 
disso. 

Para terminar, gostaria de dizer que tenho recebido pressões, até 
partidárias, para o rompimento do bloco. Na verdade, o partido sempre nos 
considerou um Deputado independente, de posição isolada e até solitária 
nesta Casa. Nós, num gesto de companheirismo, assinamõs um papel. 
Acredito, sim, que se o nosso partido, em decisões da Executiva, cobrar-nos 
o rompimento desse acordo, argumento que vou debater perante a 
Executiva, direi que não houve abdicação de direitos e de ideologias, mas 
houve uma abdicação da intolerância em nome do companheirismo e do 
coleguismo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob. 
O Deputado lbrahim Jacob- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
(- Lê:) 
"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 • - Fica declarado de utilidade pública o Movimento em Prol do Povo 

de Minas Gerais, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 'Z' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1997. 
lbrahim Jacob 
Justificação: Fundado em 18/5/92, o referido Movimento é sociedade civil 

com personalidade jurídica e duração indeterminada. 
Por não ter fins lucrativos, seus Diretores e demais associados 

desenvolvem atividades de caráter filantrópico, pelas quais não são 
remunerados. De acordo com o art. 'Z' do seu estatuto, constituem objetivos 
da entidade: estudar, pesquisar e elaborar as reivindicações do povo de 
Minas Gerais; atuar nas áreas de esporte, lazer, segurança, saúde e 
educação; defender os interesses dos associados junto aos órgãos públicos 
municipais, estaduais e federais; proporcionar à comunidade de baixa renda 
a construção ou reforma de creches, postos de saúde, escolas e casas; 
manter contato com órgãos congêneres no País e no exterior; estabelecer 
convênios com órgãos públicos e privados, para atender às reivindicações 
da população. 

Entendemos que o enunciado de tais objetivos justifica a oportunidade de 
se conceder à entidade a declaração de sua utilidade pública". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, trazemos a este Plenário o seguinte 
requerimento. (- Lê requerimento em que solicita seja encaminhado ofício ao 
Governador do Estado, instando-o para que determine a regulamentação da 
Lei n• 11.547, de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em 
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados às margens 
das rodovias estaduais. Segue-se a justificação apresentada.) 

Justificação: De acordo com o art. 3" da referida lei, ela seria 
regulamentada até 28/1/95. 

Há consenso de que a norma consubstanciada nela tem relevante 
significado social, porque a ocorrência de acidentes de trânsito causa 
malefícios à população e ao Estado: uma vítima fatal pode significar, por 
exemplo, um pai de família ausente, uma pensionista a onerar a 
Previdência. Até o presente, não ocorreu a regulamentação da mencionada 
lei, embora tenham transcorrido mais de dois anos além do prazo estipulado 
para tal. Dessa forma, sentimo-nos no dever de alertar o Chefe do Executivo 
a tomar as providências cabíveis para solucionar essa pendência, que é, 
inquestionavelmente, de interesse público". 

Em anexo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a lei assinada pelo ex-
Governador Hélio Garcia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
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A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores que nos escutam nos corredores, nas galerias e nos gabinetes, 
telespectadores que também acompanham os trabalhos desta Casa, com 
certeza, muitos dos Srs. Deputados já leram o documento que receberam do 
SINDIELETRO - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de 
Minas Gerais -, em que lamentam o tratamento dado a eles pela CEMIG -
podemos dizer - recentemente privatizada. O documento que eles nos 
enviaram, apesar de, com certeza, já ter sido lido por muitos dos Srs. 
Deputados, merece ser transcrito no "Minas Gerais", merece ser ouvido e 
conhecido por aqueles que não o receberam. 

Passo a ler, então, esse documento, que até dispensa comentários. (- Lê:) 
"Belo Horizonte, 13 de outubro de 1997. 
Exmo. Sr. Deputado, nós, Diretores do SINDIELETRO-MG, eleitos para 

defender os direitos dos trabalhadores da Cia. Energética de Minas Gerais -
CEMIG -, nos dirigimos a V. Exa. para esclarecer a grave farsa montada e a 
humilhação por que vêm passando os trabalhadores da CEMIG desde a 
chegada dos "sócios estratégicos". 

Passamos a vida construindo a mais eficiente e lucrativa empresa 
energética da América do Sul, estamos entre as melhores do mundo, 
atendendo os consumidores sem distinção e levando energia elétrica a todos 
os municípios do nosso Estado. Fato comprovado pelas pesquisas de opinião 
pública apontando que, nos últimos dez anos, 90% da população classifica 
como satisfatória a entrega de energia nos lares, no comércio, na indústria e 
nas propriedades rurais. · 

Após o leilão de venda dos 33% das ações ordinárias adquiridas pela 
Southem e a AES, ambas empresas norte-americanas e que não têm 
nenhum compromisso com o Estado, o povo e os trabalhadores, começaram 
a acontecer na CEMIG episódios preocupantes e que comprometem 
seriamente o futuro desta empresa energética. 

Desverticalizaram a CEMIG com o único objetivo de separar as partes 
mais lucrativas para facilitar a sua privatização, sem obs_ervar que as 
empresas mais bem-sucedidas no Brasil e no mundo são integradas. 

Mudaram o nosso fundo de pensão (Forluz) contabilizando um prejuízo 
incalculável a 21 mil trabalhadores e aos seus dependentes que, somados, 
chegam a mais de 1 o o mil pessoas diretamente assistidas pela Forluz, 
usando o falso discurso de que havia desequilíbrio nas finanças da 
Fundação. 

Lançaram um "Plano de Desligamento Incentivado - PDI" com o falso 
argumento de que ele é voluntário e irá adequar a empresa ao atual modelo 
competitivo. Até mesmo antes do lançamento do Plano já recebíamos 
infonnações dos trabalhadores de que havia pressão das chefias para que 
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aderissem ao PDI. No dia 02/10, data do lançamento do Plano, a pressão 
aumentou. Os superintendentes começaram a reunir os trabalhadores, 
exigindo que aderissem ao Plano, e começaram a promover transferências 
de empregados de setor para setor e para municípios distantes, de forma 
autoritária e unilateral, descumprindo inclusive a legislação. 

O pior é que a empresa esconde essa postura da imprensa, da sociedade e 
desta Casa na medida em que o Presidente da CEMIG, Carlos Eloy, 
declarou à Comissão de Politica Energética que não adotaria esse tipo de 
prática. 

O PDI prevê o afastamento de 3 mil trabalhadores. Com isso, estarão 
abrindo mão de 1/4 do total dos trabalhadores. E, mais do que isso, estarão 
abrindo mão, também, de 20% do "know how" da empresa. Milhares de 
trabalhadores estariam sendo colocados na fila do Seguro Desemprego e, 
depois, à margem da sociedade. Isso será profundamente sentido por esses 
trabalhadores, que, até pouco tempo atrás, eram reconhecidos pela empresa 
como seu maior patrimônio. São trabalhadores treinados, preparados para 
gerar, transmitir, distribuir e comercializar bem a energia elétrica consumida 
pelos mineiros. 

Os atuais 14.500 trabalhadores da CEMIG formam uma equipe com mais 
de 90% de aprovação entre os nossos clientes. Ficar calado diante dessa 
situação imposta pela Diretoria da empresa, submissa às vontades dos 
norte-americanos, gananciosos por lucros, é o mesmo que aceitar a regra de 
um jogo sórdido e desleal. O time da CEMIG vai entrar em campo 
desfalcado de importantes jogadores, e o técnico não estará preocupado 
com o resultado do jogo, e sim com a renda da partida. 

Os trabalhadores aceitaram o desafio quando em assembléia deliberaram 
para o Sindicato negociar com a empresa a garantia do emprego em troca 
de metas que levassem em consideração a melhoria do atendimento à 
população e, também, dos índices de produtividade. A resposta veio através 
do próprio Presidente Carlos Eloy, dando conta que a Diretoria submissa não 
levou em consideração a proposta dos trabalhadores. 

Não estamos aceitando a discussão do PDI, que não atende aos 
trabalhadores, pois os empregados da CEMIG são na sua totalidade a favor 
do emprego. Mas cabe aqui tecer um comentário: o PDI da CEMIG é pior do 
que o PDI do funcionalismo público, do BEMGE e até que o PDI aplicado 
aos trabalhadores da ENERGIPE - Empresa Energética do Estado de 
Sergipe, Estado este que ofereceu aos seus trabalhadores o dobro do que a 
CEMIG está oferecendo. 

Ressaltamos, a CEMIG é mais do que a empresa que vende energia 
elétrica para os mineiros, ela é a empresa que as empresas observam antes 
de vir instalar suas fábricas aqui no nosso Estado, pois a energia elétrica é 



' 

. 
u 

< õ 
~ 
• . e • ;; 
;;; 
• ~ 
• • -<( 

553 
fundamental para o bom funcionamento dos lares, das indústrias, das 
instituições, do comércio e da produção rural. Mas de empresa estratégica 
ela está sendo utilizada pelo Executivo mineiro como simples balcão de 
negócios. 

o pior é que todas as transformações negativas que estão acontecendo 
não reverterão em melhoria para os consumidores. Não se fala em novos 
investimentos, manutenções preventivas e redução das tarifas. Só se 
observa o lucro, certamente para transferi-lo aos países de origem dos novos 
sócios. 

Esperamos que o Deputado, ao tomar conhecimento dos fatos graves aqui 
registrados - sendo V. Exa. o eleito para defender os interesses do povo de 
Minas Gerais-. seja enérgico e cobre do Executivo e da direção da empresa 
zelo e respeito com o maior patrimônio do povo deste Estado. Que exija o 
fim das pressões em cima dos trabalhadores e que modifique a lei que dá 
poderes ao Conselho de Administração para dividir a empresa em quantas 
partes quiserem só para facilitar a sua venda. 

E desde já nos colocamos à disposição de V.Exa para o urgente debate 
que o assunto requer. Atenciosamente, Lúcio Célio, Diretor-Coordenador-
Geral". 

Senhores trabalhadores, esse é o resultado de mais uma privatização que 
se faz neste Estado. Os trabalhadores da CEMIG, ameaçados nos seus 
direitos, frustrados na sua vida profissional, vêem toda aquela expectativa de 
uma vida dedicada à comunidade desaparecendo e todo aquele patrimônio 
que criaram sendo levado, aos poucos, ao sucateamento, tudo isso fazendo, 
quem sabe, desaparecer os bons serviços. 

Todos nós sabemos do orgulho que os funcionários da CEMIG têm de sua 
empresa, uma empresa que eles criaram, patrimônio que eles construíram, e 
do orgulho que eles sentem pela eficiência dos trabalhos realizados, pelos 
benefícios que prestam a todas as comunidades deste Estado, levando a luz, 
a eletricidade aos mais distantes lugares. Vemos aí o resultado dessa 
privatização branca, em que o Governo Eduardo Azeredo, não se lembrando 
que faz parte de um partido que prega a social-democracia, aceita o 
autoritarismo e o neoliberalismo imposto por Fernando Henrique Cardoso, e 
segue. passo a passo, os ditames dos capitalistas, submetendo-se ao capital 
estrangeiro e determinando a privatização das grandes empresas. E aí está o 
resultado da CEMIG: aqueles que trabalharam e que construíram seu 
patrimônio são relegados a segundo plano. Aqueles que ainda recebem os 
beneficios da CEM'G estão fadados, com certeza. a perceber o 
sucateamento da e~::>resa, o mau gerenciamento que virá, sem dúvida 
alguma. E o plano de desligamento incentivado que a CEMIG propõe, ou 
melhor, impõe aos seus funcionários nada mais é do que o PDV, que o 
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Governo impôs aos funcionários públicos. E todos nós conhecemos e temos 
notícia de pessoas que acreditaram que iriam melhorar de vida aceitando o 
PDV. Eles receberam uma indenização, sonharam com um negócio próprio, 
montaram uma confecção de fundo de quintal, abriram um barzinho, 
montaram uma pequena indústria ou compraram um carro para trabalhar 
como taxistas nas ruas da Capital ou do interior. E com poucos meses de 
sonho e de trabalho, com o emprego do capital que receberam através do 
PDV, estão vendo a pobreza batendo em suas portas. Conhecemos pessoas 
que acreditaram no PDV e que hoje estão inadimplentes, falidas, nas mãos 
de agiotas, na rua da amargura e desempregadas. 

Pelo que lemos aqui, percebemos que também entre os trabalhadores da 
CEMIG já começa o mal-estar. Este Estado e esse Governo neoliberal 
determinam tudo por cima, resolvem tudo em nível de gabinete e de 
instâncias superiores, deixando que os pequenos trabalhadores entrem na 
competição e entrem na briga. A insatisfação criada dentro da CEMIG 
mostra muito bem que se trata de uma briga entre os pequenos, entre os 
trabalhadores, enquanto os que estão no poder, ligados ao capital norte-
americano, assistem de camarote à falência da nossa indústria, à falência 
das nossas empresas e, pior ainda, à falência do nosso povo e da nossa 
gente, que vai perdendo até o entusiasmo pela luta. É o conflito de baixa 
intensidade que se estabelece entre aqueles que, desesperados. se 
esquecem de quais são os verdadeiros responsáveis pela amargura que 
estão vivendo. E os conflitos começam entre aqueles que, até ontem, eram 
companheiros de luta, eram companheiros de empresa, criavam um trabalho 
sério e se orgulhavam do que faziam. 

Hoje, quando vêem o sucateamento proveniente da entrega desse 
patrimônio a esse mercado internacional, a empresas norte-americanas, 
aquele povo desiludido começa a baixar a cabeça. E a nossa luta é para que 
os trabalhadores da CEMIG continuem de cabeça erguida, orgulhando-se da 
empresa que criaram, do patrimônio que estão criando e do benefício que 
prestaram às comunidades. Estamos. juntamente com todos os cidadãos, 
nessa luta pela cidadania, nessa luta pelo respeito ao povo brasileiro e ao 
capital construído neste País. Os trabalhadores da CEMIG têm a nossa 
solidariedade e o nosso orgulho, porque eles estão na nossa luta, estão 
presentes entre nós. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz; 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes; senhoras e senhores, vou 
tecer um rápido comentário acerca de uma grande vitória para o Estado de 
Minas Gerais, conseguida pelo Governador Eduardo Azeredo, pelo Vice-
Governador Walfrido dos Mares Guia, pelos Senadores e pelos Deputados 
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Federais. Refiro-me à inclusão de R$547.000.000,00 no orçamento geral da 
União, conseguida por essas autoridades, através da apresentação de 
emendas pela bancada mineira e de emendas regionais. O orçamento já 
tinha previsto que cerca de R$1.000.000.000,00, através da rubrica dos 
diversos ministérios, beneficiariam, principalmente, o DNER, com a 
construção de algumas estradas importantes em todo o Estado de Minas 
Gerais, e o sistema de telecomunicações. Ao se encerrar, ontem, o prazo 
para a apresentação de emendas das bancadas, regionais e dos Deputados 
Federais, individualmente, tivemos a satisfação de ver a inclusão de 
R$547.000.000,00 no orçamento. E o mais interessante é que as emendas 
escolhidas e apresentadas ao orçamento da União, de uma maneira 
extremamente justa, beneficiam quase todas as microrregiões do Estado. 
Citaria, por exemplo, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a qual 
estão previstas algumas emendas. A mais importante é a referente à 
expansão do metrõ de Belo Horizonte, no valor de R$30.000.000,00. Além 
disso, serão investidos R$60.000.000,00 na contenção de encostas, em Belo 
Horizonte, e R$30.000.000,00 na recuperação das estradas que chegam até 
a Capital. A grande jogada na apresentação dessas emendas está no fato de 
que elas beneficiaram o Estado em suas diversas regiões. Gostaria de citar 
que, pela primeira vez, as regiões do vale do Jequitinhonha, do Norte de 
Minas e do Noroeste de Minas, ou seja, essa região da metade do Estado 
para cima, que é a região mais pobre, tiveram um tratamento todo especial 
nas emendas. Por exemplo, a emenda que diz respeito ao desenvolvimento 
da bacia do Jequitinhonha, com um investimento de R$35.000.000,00, 
proporcionará a construção de barragens para a irrigação de pequenos 
povoados e para o abastecimento humano. Na semana passada, Srs. 
Deputados, denunciávamos desta tribuna que o Norte e o Jequitinhonha 
ainda estão passando sede. E esses recursos serão suficientes para 
beneficiar a bacia do vale Jequitinhonha. Essa é uma grande reivindicação, 
feita a diversos Governadores, a diversos Deputados Federais, que, até 
então, ficava somente na promessa. Cito, também, a rodpvia Araçuai-
Salinas, interligando, definitivamente, o Jequitinhonha ao Noite de Minas. 
Essa é uma estrada de 80km que tem desafiado governantes e que tem 
servido de palanque e palco para muitos politicos. Porém, a partir de ontem, 
já foram garantidos para ela recursos da ordem de R$20.000.000,00, para 
que seja asfaHada. Cito, ainda, a BR-040, que está sendo duplicada e que já 
está em fase de conclusão, no trecho entre Belo Horizonte a Sete Lagoas . 
Essa emenda, que destina R$15.000.000,00 a mais, vai proporcionar a 
duplicação dessa estrada extremamente importante até o trevo de Curvelo. 
Cito também a emenda que destina R$30.000.000,00 para a aquisição de 
patrulhas mecanizadas. São 45 conjuntos de máquinas pesadas que irão ser 
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colocadas à disposição das 25 regionais. Quem conhece, hoje, a dificuldade 
do DER, o sucateamento das suas máquinas, vai entender a importância da 
aquisição dessas 45 patrulhas mecanizadas para o Estado de Minas Gerais. 
Constantemente, os Srs. Deputados sobem a esta tribuna e fazem 
reivindicações para a melhoria de estradas vicinais. Tenho em meu gabinete 
mais de 200 ofícios das Prefeituras do Norte de Minas, pedindo a 
manutenção dessas estradas, mas o DER tem dificuldade de atender a esses 
pedidos, não só meus, mas de todos os Deputados presentes. São 
R$30.000.000,00 para aquisição de 45 conjuntos de patrulhas mecanizadas. 

Cito, também, uma emenda que destina R$30.000.000,00 para 
eletrificação rural. É uma grande reivindicação. Hoje, somente 70% das 
áreas urbanas contam com 100% de eletrificação. Quando se trata das áreas 
rurais na nossa região- metade do Estado para cima -, esse número cai para 
55%. Tínhamos o Programa de Apoio ao Produtor Rural - PAP -. que se 
encerrou. Temos, hoje, mais de 600 projetos de eletrificação da Região 
Norte de Minas na SUDENOR. E esses R$30.000.000,00 vão beneficiar 
principalmente o Noroeste de Minas, o Norte e o vale do Jequitinhonha. 

Cito, ainda, a emenda que destina R$30.000.000,00 para o saneamento de 
pequenos municípios. Ao recorrermos novamente à estatística, vamos notar 
que 95% dos pequenos municípios mineiros não possuem rede de esgoto, e 
55% não têm tratamento de água - é fornecida água bru1a à população. Por 
isso, essa emenda é de uma importância fundamental. Ela vem corrigir uma 
injustiça, corrigir um erro histórico. A partir do ano que vem, se Deus quiser, 
nós teremos essa quantia na conta do Estado e dos municípios mineiros. 

Finalmente, uma emenda que venho perseguindo há mais tempo. Estive 
em Brasília por cinco vezes, nos últimos 15 dias. Percorri quase todos os 
gabinetes dos Deputados Federais, mostrando a importância de se incluir 
essa emenda. Abro aqui um parêntese para saudar, para agradecer, de 
público, ao nosso Governador e ao nosso Vice-Governador. Dr. Walfrido dos 
Mares Guia, pelo seu empenho, pela sua preocupação em garantir os 
recursos para o asfaltamento da BR-135, que interliga ltacarambi, Manga e 
Montalvânia, unindo Minas ao Centro-Sul da Bahia. Essa estrada corta a 
região mais rica de Minas Gerais, que é a região do vale do São Francisco. 
É uma estrada de 120krn, para a qual já tínhamos, através de audiência com 
o Ministro dos Transportes, o Sr. Eliseu Padilha, garantido R$6.000.000,00, 
constantes em uma rubrica orçamentária do Ministério. Hoje estamos vendo, 
com muita felicidade, a inclusão de mais R$20.000.000,00, perfazendo o 
total de R$26.000.000,00, o suficiente para se asfaltarem 120km que 
separam o progresso do atraso, que separam ltacarambi de Montalvânia e 
que dão oportunidade ao vale do São Francisco de poder escoar toda a sua 
produção. É a região onde está encravado o Projeto Jaíba e onde existem 
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centenas de pequenos projetos agropecuários financiados pela SUDENE. É 
a região mais próspera e mais rica de Minas Gerais e vai ser, dentro em 
breve, com essa obra, o celeiro deste Estado, o celeiro deste País. Temos 
vários projetos agropecuários, temos várias consultas de empresários à 
SUDENE querendo investir na região do vale do São Francisco, mas o 
grande entrave que enfrentamos são as nossas estradas, a falta de 
escoamento. E agora isso está sendo sanado, primeiro com o asfaltamento 
de Jaíba-Mucambinho, dentro de um projeto que já está sendo executado 
com recursos do Governo do Estado, garantidos pelo Governador Eduardo 
Azeredo. E hoje são mais R$26.000.000,00. A margem esquerda do São 
Francisco recebe os recursos para poder fazer a sua estrada. 

Finalmente, a estrada Guanhães-Valadares-Aimorés-Valadares-Colatina, 
de R$30.000.000,00, uma estrada extremamente importante para toda essa 
região. Fico muito satisfeito, porque vejo a presença dos Deputados Federais 
mineiros, que têm demonstrado uma garra jamais vista em toda a história 
política deste Estado, com a inclusão do Jequitinhonha na área mineira da 
SUDENE. Todos estavam presentes e todos votaram e trabalharam 
favoravelmente para isso. E agora esta bancada dá um exemplo de 
maturidade, de desprendimento, abrindo mão de emendas individuais em 
favor de emendas coletivas, emendas regionais, emendas em favor do 
nosso Estado. No total são R$547.000.000,00. E só restará mais uma luta. 
Só antevejo mais um obstáculo: o Governo Federal, pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 'descontingenciar" essas emendas a partir de 
janeiro, porque não pode acontecer o que está acontecendo hoje, quando, no 
orçamento de 1997, somente 30% foram liberados para o País. Então, é 
necessário que se dêem condições para que esses recursos não fiquem 
apenas no papel, para que eles não sejam apenas peças virtuais, mas que 
possam efetivamente ser objeto de trabalho, objeto de luta do nosso 
Governador, dos Deputados Federais e Estaduais. 

E concluo, Sr. Presidente, cumprimentando também os Deputados 
Estaduais que lutaram para a concretização dessa grande e importante peça 
orçamentária para o nosso Estado. Foram vários Deputados que estiveram 
em Brasília, que pressionaram os Senadores e os Deputados Federais para 
mostrar que se tem que praticar a eqüidade, que distribuir os recursos de 
forma diferente para os diferentes, porque até então tudo era canalizado 
para algumas regiões historicamente conhecidas, que tiveram oportunidade 
de se desenvolver. Essas emendas beneficiam principalmente o 
Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Noroeste, mas não esquecem problemas 
importantes da área metropolitana, do Sul, do Triângulo e da Zona da Mata . 
Foi uma vitória do Governo de Minas e um gesto de desprendimento, de 
civilidade e, acima de tudo, de responsabilidade da bancada federal, ao 
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conseguir esse grande tento, ao conseguir essa importante obra. Só nos 
resta agora lutar para que isso saia do papel e venha a se transformar em 
obras em todas as áreas do nosso Estado. Muito obrigado. 

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

Srs. Deputados; minhas senhoras e meus senhores; hoje este Deputado já 
não é Presidente da Comissão de Meio Ambiente e prefere não tocar no 
assunto. 

Assomo a esta tribuna, mais uma vez, para denunciar, com veemência, a 
atitude injusta de autoridades federais, que desconhecem os princípios 
elementares da democracia. A principal arma para o exercício dela, é a 
liberdade da palavra. Tais autoridades têm mandado fechar rádios 
comunitárias, especialmente em nosso Estado. A alegação, certamente de 
quem sentencia contra o direito, deve estar fundamentada em que as rádios 
comerciais se sentem prejudicadas, sendo que estas, sim, são legais, porque 
receberam a concessão do Congresso Nacional ou, antes disso, uma 
distribuição pela extensão do mandato do Presidente Sarney e por aí afora. 
Ou, quem sabe, por simples liberação. Quem dera soubessem disso e isso 
apurassem: é verdade. Muitas dessas emissoras, na verdade oficiais, que aí 
existem, foram liberadas mediante corrupção da comissão que lidera o 
assunto no Congresso. 

No meu gabinete, já esteve, certa ocasião, uma equipe; entre eles, um 
policial federal, oferecendo a este Deputado a aquisição de uma rádio 
mediante o pagamento de R$80.000,00, em Januária. Não posso permitir 
que esse monopólio do microfone continue também na minha cidade. Eu não 
sou idiota. Pensei tratar-se de picaretagem, e era. Alguns colegas foram 
procurados também, como o Deputado Marco Régis, que está presente. 

As emissoras comunitárias são a expressão do povo e o poder que ele tem 
para a sua libertação. Saibam disso: no momento em que a palavra for livre, 
em que qualquer setor do povo, qualquer segmento vier à tribuna para fazer 
oposição, para defender o que pensa ser correto, certamente, na multidão 
das palavras, haverá, sem dúvida, a decisão acertada, e o progresso virá. 
Vejam os países do Primeiro Mundo. Uma região pode ser totalmente 
dominada por um dono de rádio, dono absoluto, ou dona de rádio, dona 
absoluta. 

Os Deputados vão pensar e assimilar o fato. O fato que digo é geral no 
Brasil inteiro. Às vezes, até em mãos de homens certos, Deputado Romeu 
Queiroz, Deputado Cleuber Carneiro. Mas, na sua grande maioria, há 
homens que, no mínimo, são ignorantes e não sabem que são déspotas, 
porque monopolizam a palavra. Isso é loucura. 

Surgem as rádios comunitárias. O Brasil toma-se signatário de uma Carta 
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chamada, se não me engano, Carta de Costa Rica, a qual assina, declarando 
que a difusão de qualquer emissora de até 25kw ou 250kw (não estou certo) 
é livre. E a Constituição da República também diz que a liberdade de 
consciência, de expressão é inviolável. E a autoridade que isso permite 
demonstra o compromisso do Judiciário com certos poderes, mas 
desconhece, talvez, os principios básicos da democracia, da liberdade. 

Ora, senhores, toda verdade é paralela. Esse é o principio do 
conhecimento da verdade. É a razão pela qual, no tribunal do júri, um 
Promotor, por exemplo, sério, veraz, expõe a sua tese, a sua verdade, 
condenando o réu que está sentado à sua frente, dizendo porque ele deve 
ser preso, mas levanta-se o advogado de defesa e também coloca a sua 
tese, a sua verdade. E, se ele é homem honesto, vai dizer a verdade 
apenas, mostrando por que o acusado deve ser absolvido. Ou a sua pena 
será atenuada pelo voto dos sete jurados, ou dela se espera o juizo mais 
próximo da verdade absoluta, que é Deus, que é Justiça perfeita. Ora, 
imaginem um microfone em que apenas uma pessoa fale. 

Senhores, existem cidadezinhas de 10 mil habitantes nos Estados Unidos, 
com muitas emissoras de rádio. Isso é Primeiro Mundo. Aqui, há as rádios 
comunitárias, e o povo que está acostumado com os segmentos evangélicos 
e católicos quer ouvir a exposição de suas idéias, os cãnticos, as músicas, o 
folclore, as reivindicações, a verdade. 

Considerem isso, senhores: vim para denunciar a nossa justiça. 
Reconheço que eu estive calado por muito tempo, mas é hora de me 
levantar em defesa da democracia. Este Deputado vai mandar a autoridades 
o seu pronunciamento, porque assomo a esta tribuna não para julgá-las mas 
no dever que tenho, oriundo de um Poder diferente, de um Poder que forma 
opinião. O Legislativo haverá de orientá-las a mudar de idéia, porque quem 
não muda de idéia é porque não tem cabeça. Concedo aparte ao Deputado 
José Braga. 

o Deputado José Braga (Em aparte)*- Inicialmente, agradecendo o aparte 
que V. Exa. me concede, queria manifestar a minha satisfªção de tê-lo, 
nesse instante, como colega de Bancada. Aproveito a ocasião para 
manifestar a V. Exa. a alegria de podermos caminhar nesta Casa como 
companheiros de partido. Espero que, com isso, ele possa, cada vez mais, 
engrandecer Minas Gerais. 

Mas minha intervenção é para parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento . 
V. Exa. tem inteira razão, porque acho que as rádios são, hoje, uma maneira 
de transmitir a voz, a palavra da pessoa humana. Entendemos que, se há 
alguma coisa que deve ser lida numa democracia, é exatamente a palavra. 
Por isso mesmo, não encontramos razão para que a transmissão dela seja 
feita de maneira tão vigiada e preocupe tanto os nossos legisladores, 
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sobretudo a justiça. Nós, que caminhamos por vários lugares e rincões, em 
pequenas cidades, percebemos que não têm condições de manter uma rádio 
legalizada, não só em razão das despesas, mas também por outras 
dificuldades, como disse V. Exa., porque, para se conseguir uma rádio, é 
preciso passar por uma concorrência e por caminhos que dificultam o acesso 
mais democrático a esse meio de comunicação. 

Quero parabenizar V. Exa. por esse pronunciamento. Entendo que isso é 
mais um resquício da ditadura e do autoritarismo que norteou por muito 
tempo a vida política do Brasil. Dessa fonna, quero dar os parabéns a V. 
Exa. e desejar que continue fazendo a defesa da liberdade. Mas gostaria de 
fazer uma pergunta a V. Exa. Às vezes, passamos por muitos lugares, e as 
pessoas reclamam muito que essas rádios vêm sendo manipuladas por 
seitas religiosas. O que V. Exa. acha dessa afinnação? 

• - Sem revisão do orador. 
O Deputado Raul Lima Neto - Primeiramente, quero parabenizar e 

agradecer ao Deputado José Braga pela intervenção, porque só vem 
enriquecer a discussão. Na verdade, todo território que não pennite a 
liberdade de expressão em rádios comunitárias é totalitarista, eu diria mais: 
em todo tipo de ditadura, quer de direita, quer de esquerda. Mas quero 
esclarecer rapidamente, dizendo o seguinte: quando há, por exemplo, rádios 
evangélicas, é porque, certamente, a comunidade evangélica quis fazer isso. 
E hoje 30% da Nação são evangélicos. Que os católicos façam, que todos 
façam. Aliás, Deus não faz acepção de pessoa: batista, metodista, católico. 
Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Mediador, um só Pastor, 
Jesus Cristo. E não é só isso. Comunidade de bairro, comunidade de 
estudantes, façam a sua rádio. A palavra é o maior poder que temos. E aí a 
verdade nos é revelada pelas verdades que se colocam, e vem a libertação, 
porque 'conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". 

Quero dizer, também, que estou muito feliz de estar no PDT, que tem um 
elenco de Deputados tão expressivo e tem como ponta-de-lança o Deputado 
José Braga. Concedo aparte ao Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço o aparte a mim 
concedido por V.Exa. e gostaria de dizer que semana passada, a convite da 
Câmara Municipal de Muzambinho, estivemos numa reunião, realmente, 
muito concorrida, com as galerias completamente lotadas. E, em 
detenninado ponto do debate, alguém pediu que eu transmitisse os 
posicionamentos na Rádio Rural de Muzambinho, uma rádio tradicional da 
região. Respondi que gostaria de comparecer freqüentemente à Sociedade 
Rádio Rural de Muzambinho, mas essa emissora, que já foi democrática, 
hoje não é mais, e, por essa mesma razão, quero saudar o surgimento de 
uma rádio comunitária em nossa cidade, a Rádio Cidadania de Muzambinho. 
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O Deputado Raul Lima Neto - Uma cidade que tem 1 O mil h aMantes 

deveria ter, no mínimo, 1 O rádios. 
O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Deputado, exalto a figura de V. 

Exa. na defesa das rádios comunitárias e quero dizer que é o porta-voz das 
rádios comunitárias e o seu maior defensor nesta Assembléia Legislativa. 
Parabéns pela sua posição. 

O Deputado Raul Lima Neto - Agradeço a participação de meu querido 
Deputado Marco Régis, homem que honra esta Casa pelo seu trabalho, pela 
sua lisura, pela sua fé. Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz. 

2" PARTE (ORDEM DO DIA) 

1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 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. 

Designação de Comissões 
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n• 13.462. Pelo PSDB: 
efetivo - Deputado Roberto Amaral; suplente - Deputado Mauri Torres; pelo 
PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado 
Wilson Pires; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente -
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz 
Fernando Faria; suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Durval Ângelo. 
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 pelos Deputados Dimas Rodrigues - falecimento 
do Sr. Fulgêncio José Alves, em Montes Claros; Durval Ângelo (2) -
falecimento do Pe. José Lopes da Silva, em Caratinga, e da Sra. Maria 
Francisca de Almeida, em Cipotânea; e Roberto Amaral - falecimento do Sr. 
Bento José da Silva, em Pará de Minas (Ciente. Oficie-se.). 
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Despacho de Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Kemil Kumaira • em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n• 1.453/97, de sua autoria, 
que autoriza o Poder Executivo a implementar procedimentos para a 
interrupção precoce de gestação nas hipóteses que menciona e dá outras 
providências. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio e outros, em que solicitam a 
convocação de reunião especial para homenagear a FHEMIG pelos seus 20 
anos de criação. A Presidência defere o requerimento de confonnidade com 
o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a 
data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 42/97, do Governador do Estado, que altera o art. 142 da 
Constituição do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 742/96, do 
Deputado Durval Ângelo, que proíbe o porte de annas de fogo por policiais 
militares em manifestações públicas e dá outras providências. O parecer 
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Gilmar Machado, em que solicita o adiamento da votação do 
parecer. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 625/95, do 
Deputado Olinto Godinho, que dispensa o contribuinte do recolhimento do 
ICMS incidente sobre os medicamentos utilizados no tratamento, no combate 
e no controle do câncer e da AIDS. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em votação, o parecer. Os Deputados que o 
aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se 
o projeto. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n• 768/96, do 
Deputado Leonídio Bouças, que dispõe sobre a compensação do eventual 
recolhimento em atraso relativo ao ICMS. o parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Bilac Pinto, em que solicita o adiamento da discussão e da votação do 
parecer. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
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Votação de Requerimentos 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 
requerimentos da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
solicita seja encaminhado ao Dr. Jorge Machado, Delegado Regional do 
Trabalho em Minas Gerais, pedido de envio a essa Comissão de diagnóstico 
de trabalho infantil em Belo Horizonte, realizado nos anos de 1995 e 1996 
(Oficie-se.); e pelos Deputados José Henrique (2), em que solicita atribuição 
de regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n• 1.239/97 e reunião 
conjunta das comissões a que o projeto foi distribuído; Elbe Brandão, em que 
solicita atribuição de regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n• 
1.457/97; José Militão, em que solicita atribuição de regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Lei n• 1.449/97; Wanderley Ávila, em que solicita a 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 1.419/97; e Miguel Martini (2), 
em que solicita atribuição de regime de urgência à tramitação dos 
Requerimentos n•s 2.342 e 2.343/97 (Cumpra-se.). 

O Sr. Presidente- Requerimento n• 2.272/97, do Deputado José Bonifácio, 
em que solicita seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de 
informação sobre o motivo pelo qual a FHEMIG está contratando pessoal 
para hospitais, em detrimento dos já aprovados em concurso público. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n• 2.232/97, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita 
seja encaminhado à Fundação João Pinheiro pedido de informação sobre 
desnutrição e mortalidade infantil nos municípios do Norte de Minas não 
pertencentes ao Comunidade Solidária. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam 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 . 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, podemos verificar, de 

plano, que não há possibilidade para votação agora. Então, pedimos que V. 
Exa. encerre a reunião . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
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os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 23, 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 219" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE: Ata - 2• 

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Ennano Batista; 
aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n• 1.236/97; 
requerimento do Deputado José Militão; aprovação do requerimento -
Discussão, em 2" turno, do Projeto de Resolução n• 1.077/96; apresentação 
das Emendas n•s 57 a 63; encerramento da discussão; votação do projeto, 
salvo emendas; aprovação na fonna do vencido em 1° turno; votação das 
Emendas n•s 1 a 56; aprovação; votação da Emenda n• 57; rejeição; 
votação da Emenda n• 58; rejeição; votação da Emenda n• 59; rejeição; 
votação da Emenda n• 60; rejeição; votação da Emenda n• 61; aprovação; 
votação da Emenda n• 62; rejeição; votação da Emenda n• 63; rejeição -
Discussão, em 2" turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 42/97; 
aprovação, na fonna do vencido em 1° turno, com a Emenda no 1; 
declaração de voto- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.122/97; 
apresentação da Emenda no 1 ; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização 
Financeira - Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei no 627/95; 
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n• 576/95; 
designação de relator; emissão de parecer; discurso do Deputado Hely 
Tarqüínio; encerramento da discussão; aprovação na fonna do vencido em 
1 • turno- Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 979/96; aprovação na 
fonna do vencido em 1• turno - ENCERRAMENTO. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo 
Carneiro Leão - Amon 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 - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe 
Brandão - Ennano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
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Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio 
Bouças - Luiz Fernando Faria - 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 - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Ás 20h13min, 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os 

Projetos de Lei n•s 1.243, 1.383, 1.315 e 1.153/97 e o Projeto de Lei 
Complementar n• 25/97, em virtude de sua aprovação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã; e os Projetos de Lei n•s 1.078/96 
e 1.227/97, que foram rejeitados na mesma reunião, bem como o Projeto de 
Lei n• 1.399/97, que foi devolvido às Comissões de Defesa Social e de 
Direitos e Garantias Fundamentais, por ter recebido emenda em Plenário. A 
Presidência faz retirar da pauta, também, o Projeto de Lei n• 1.419/97, por 
não preencher os pressupostos regimentais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Erma no Batista, 

em que solicita a alteração da pauta da reunião, de modo que o Projeto de 
Resolução n• 1.077/97, da Mesa da Assembléia, seja apreciado em primeiro 
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lugar, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.236/97, do Deputado José 
Militão, que suspende temporariamente a condição a que se refere o inciso 1 
do art. 19 da Lei no 12.264, de 24n/96. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado José Militão, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei no 1.236/97, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Arquive-se o projeto. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Resolução n° 1.077/96, da Mesa da 
Assembléia, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto, em 2" turno, na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas nos 
1 a 56, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.077/96 

EMENDA N°57 
Dê-se ao§ 1° do art. 95 a seguinte redação: 
'Art. 95- .............. . 
§ 1°- Poderão permanecer, nas dependências contiguas ao Plenário, um 

funcionário por bancada, um para cada membro da Mesa Diretora e os 
jornalistas credenciados.". 

Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997. 
lvair Nogueira 
Justificação: A Mesa da Assembléia, segundo o art. 75 do Regimento 

Interno, tem a função de comissão executiva, ou seja, de dirigir os trabalhos 
desta Casa Legislativa. Faz-se necessário que seus componentes tenham a 
prerrogativa de serem assessorados por funcionários de seu quadro durante 
as reuniões. 

Em seu art. 95, o Regimento atual dispõe que a bancada pode indicar um 
funcionário para assisti-la. Pelo art. 79 do mesmo texto legal, os membros da 
Mesa não podem ser indicados. Líderes de bancada ou de bloco 
parlamentar, o que configura a inexistência de um acompanhamento mais 
direto a essa comissão executiva. 

Na tentativa de aprimorar os trabalhos da Assembléia, apresentamos esta 
emenda e contamos com o apoio dos nobres colegas. 

EMENDA N° 58 
Acrescente-se onde convier: 
'Arl. .... - Fica limitada a presença de até um quarto do total dos 

funcionários indicados pela bancada ou pela Mesa nas dependências 
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Justificação: A restrição ao número de funcionários que poderão adentrar 
as dependências do Plenário é medida preventiva do volume excedente que 
pode surgir. 

Estabelecer esse limite, a nosso ver, facilita o trãnsito local e assegura 
maior adequação física ele todo o pessoal que participa elas reuniões. 

A administração da Casa, no uso de suas atribuições, fixará os critérios 
relativos ao movimento registrado. 

EMENDA N°59 
Dê-se ao § 2" elo art. 189 a seguinte redação: 
"Art. 189- .............. . 
§ 2" - No segundo tumo, a proposição será devolvida à Comissão de 

Constituição e Justiça, por uma única vez, após o encerramento da 
discussão e antes do anúncio da votação, para receber parecer, no prazo de 
48 horas. sobre a constitucionalidade, a legalidade e a juriclicidade de 
modificação elo texto original ou emenda apresentada no segundo tumo. ". 

Sala das Reuniões, 7 de agosto ele 1997. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: Esta emenda visa a corrigir as defomnidades jurídicas, 

constitucionais e legais que possam ocorrer durante a tramitação dos 
projetos de lei. É nosso objetivo também diminuir o número ele vetos do 
Executivo e aperfeiçoar o processo de elaboração das leis, tomando-as 
exeqüíveis e práticas, para que beneficiem a população e solucionem os 
problemas que surgem na comunidade. Assim, o Poder Legislativo toma-se 
mais consistente, criativo e independente. 

EMENDA N°60 
Dê-se ao art. 77 a seguinte redação: 
"Art. 77 - A Mesa é composta do Presidente, de dois Vice-Presidentes e de 

quatro Secretários." . 
Sala das Reuniões. de de 1997. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A composição da Mesa. tal como propomos, melhor se ajusta 

ao cumprimento do princípio da representatividade partidária. 
EMENDA N°61 

Acrescente-se, onde convier. o seguinte artigo: 
"Art ..... - O Deputado sem filiação partidária não poderá candidatar-se à 

eleição de cargos da Mesa nem poderá ser designado membro de 
comissão.". 

Sala das Reuniões, de de 1997. 
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Rêmolo Aloise 
Justificação: A eleição de membro da Mesa e a designação de membro de 

comissão entre Deputados sem filiação partidária não se coadunam com o 
princípio da representatividade partidária, que rege essas matérias. 

EMENDA N°62 
Dê-se aos incisos XIII e XIV do art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9°- .................... . 
XIII - comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da 

Assembléia para eleição de cada cargo; 
XIV - realização de segundo escrutínio, com os dois candidatos mais 

votados para cada cargo, se não for atendido o disposto no inciso anterior, 
decidindo-se a eleição por maioria simples de votos;'. 

Sala das Reuniões, de de 1997. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A nosso ver, por ser a Mesa da Assembléia a com1ssao 

executiva encarregada da direção dos trabalhos desta Casa, a eleição de 
seus componentes deve seguir critério único, não se justificando a 
diferenciação proposta entre as eleições para o cargo de Presidente e para 
os demais cargos. Por outro lado, a exigência de maioria absoluta para a 
eleição de seus membros assegura melhor representação da vontade 
política, podendo tal critério ser dispensado, sem prejuízo algum, na situação 
de que trata o inciso XIV. 

EMENDA N° 63 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 9°, renumerando-se, em 

conseqüência, o atual parágrafo único: 
"Art ..... - ................... . 
.... - Na hipótese de candidato único e não atendido o disposto no inciso 

XIII deste artigo, realizar-se-á uma segunda eleição para o preenchimento da 
vaga no prazo de até dez dias, observados os procedimentos estabelecidos 
neste artigo.". 

Sala das Reuniões, de de 1997. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: O dispositivo apresentado é complementar à nossa proposta 

de que a eleição de toda a Mesa da Assembléia seja decidida por maioria 
absoluta de votos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas 7 emendas: as Emendas n•s 57 e 58, do Deputado lvair 
Nogueira; 59, do Deputado Hely Tarqüínio, e 60 a 63, do Deputado Rêmolo 
Aloise. Nos termos do§ 4° do art. 196 do Regimento Interno, a Presidência 
vai submeter as emendas a votação, independentemente de parecer. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
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pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas nos 1 a 56, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Em votação, a Emenda no 57, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda no 58, sem parecer. Os· Deputados que a aprovam pennaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 59, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 60, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda no 61, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 62, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 63, sem parecer. Os Deputados que a aprovam pennaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Resolução n° 1.077/96 na fonna do vencido em 1° turno, 
com as Emendas n°s 1 a 56 e 61. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° tu mo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 42/97, 
do Governador do Estado, que altera a redação do "caput" do art. 142 da 
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na fonna do vencido em 1° turno, com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, a proposta, salvo emenda. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de confonnidade com 
o art. 263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão responder 
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos tennos do § 3° do 
art. 208 do Regimento Interno, a proposta de emenda será aprovada se 
obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Melo - Maria 

Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão -
Ennano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Hely 
Tarqüinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de 
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Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio -José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Mauri 
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 

Ivo José - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Júnior - Anderson 
Adauto- lbrahim Jacob- Marcos Helênio - Maria José Haueisen. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados; votaram "não" 7 
Deputados, num total de 60 Deputados. Está aprovada a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 42/97 na forma do vencido em 1" turno, salvo 
emenda. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Melo - Maria 

Olívia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Canos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João 
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando 
Faria - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Wilson Pires- Wilson Trópia. 

- Respondem "não" à chamada de votação nominal -os seguintes 
Deputados: 

Ivo José - Adelmo carneiro Leão - Alencar da Silveira Júnior - Anderson 
Adauto- Gilmar Machado- Marcos Helênio- Maria José Haueisen. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados; responderam "não" 7 
Deputados. Está, portanto, aprovada, em 2" turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 42/97 na forma do vencido em 1 • turno, com a Emenda n• 1. 
Á comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria que ficasse registrado nos anais 
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da Casa o meu voto contrário à emenda, à mudança na Constituição quanto 
à questão da escolha dos Coronéis para o cargo de Comandante-Geral da 
PMMG. Primeiro, porque tenho um certo cuidado com mudanças na 
Constituição. Segundo, porque a crise que presenciamos na PMMG, no meu 
entendimento, na minha compreensão, não é uma crise de Estado, mas uma 
crise de Governo. Temos certeza de que, pela importância que tem a PMMG 
e pela sua história, esse episódio que ocorreu este ano será perfeitamente 
superado, desde que inclusive o Legislativo ajude a fazer com que essa crise 
seja superada. Em terceiro lugar, no meu entendimento, a crise de confiança 
que se tem hoje é apenas do Governador em relação aos atuais Coronéis da 
PMMG. Tenho certeza de que, a partir de 1998, com a instalação de um 
novo Governo, o relacionamento entre o Governo e a PMMG será outro, 
com essa crise perfeitamente superada. Faço questão de deixar aqui 
registrado o meu voto contrário à mudança na Constituição do Estado quanto 
a esse assunto, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.122/97, 
do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter imóvel ao Município de Miradouro. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N"1 AO PROJETO DE LEI N°1.122/97 

Suprima-se o art. 2", acrescentado pelo Substitutivo n• 1, renumerando-se 
os demais. 

Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1997. 
Sebastião Costa 
Justificação: O imóvel objeto de doação ao Município de Miradouro foi 

doado ao Estado de Minas Gerais pelo município para construção de um 
posto de saúde, em 23/3/68. Posteriormente, ficou acertado CQm o município 
outro local para construção do posto. A inclusão do art. 2•, que fixa um prazo 
de 3 anos para o município cumprir a finalidade a que se destina o terreno, é 
injusta, pois limita o tempo para que o município consiga os recursos 
necessários à construção do prédio da educação, enquanto o Estado teve o 
prazo de 29 anos para dar uma destinação ao terreno e até hoje não o fez, 
visto que o posto de saúde foi construído em outro terreno, também doado 
pelo município ao Estado. Dessa forma, espero a aprovação desta emenda 
pelos nobres pares desta Casa, por ser justa para o Município de Miradouro . 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada a Emenda n• 1, do Deputado Sebastião Costa. Nos termos do § 
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2" do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto com 
a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 627/95, do Deputado Raul 
Lima Neto, que dispõe sobre a conservação das nascentes naturais e o 
saneamento dos cursos d'água e lagos do domínio estadual e dá outras 
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
em que solicita o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 576/95, do Deputado Hely 
Tarqüinio, que institui medidas para garantir o tratamento, a reabilitação e a 
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental e dá outras 
providências. As Comissões de Fiscalização Financeira e de Saúde e Ação 
Social perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § z• do art. 147 do 
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado 
Carlos Pimenta e lhe indaga se está em condições de emitir seu parecer ou 
se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Carlos Pimenta - Estamos em condições de emitir o parecer, 
Sr. Presidente. (- Lê:) 

"PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N• 576/95 

(Nos Termos do Art. 147, § z•, do Regimento Interno) 
Relatório 

O projeto em questão, do Deputado Hely Tarqüínio, institui medidas para 
garantir o tratamento, a reabilitação e a reinserção social da pessoa 
portadora de transtorno mental e dá outras providências. 

No 1• turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n• 1, 
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social. Foi aprovado também 
o art. 9° do projeto, votado em destaque, que passou a integrar o vencido. 

A requerimento do autor, com base no art. 141 do Regimento Interno, a 
proposição foi incluída na ordem do dia para discussão em z• turno, sem 
parecer de comissão. 

Por designação do Presidente da Assembléia, nos termos do art. 147, § 2°, 
do Regimento Interno, passamos a emitir parecer sobre a proposição. 

Anexa está a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A matéria em análise é especialmente complexa e polêmica, pois envolve 
os direitos civis do portador de transtornos mentais, o sistema de prestação 
de serviços na área de saúde mental e as responsabilidades da sociedade e 
da família diante da questão. 

O vencido no 1 • turno, a respeito do qual nos cabe emitir parecer, 
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compreende o Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Saúde e 
Ação Social, acrescido do art. 9" do projeto. Parece-nos, pois, pertinente 
tecer algumas considerações a respeito de ambos. 

O substitutivo da Comissão de Saúde e Ação Social é fruto de um 
processo de discussão amplo, profundo e sistemático levado a efeito naquela 
Comissão, por meio do qual se chegou a um consenso entre as partes 
envolvidas ou interessadas no problema (familiares de doentes mentais, 
profissionais de saúde, técnicos e especialistas em saúde mental, 
professores universitários, representantes de hospitais psiquiátricos públicos 
e privados, entidades de classe, conselhos profissionais, associações de 
usuários dos serviços, entre outros). 

Embora não seja simples, em se tratando de matéria tão polêmica, definir 
os métodos e os procedimentos mais adequados, podemos asseverar que o 
substitutivo, engenhosamente construído com a participação dos segmentos 
sociais relacionados à questão e tendo por norte as orientações da ONU e da 
OMS, chegou a um bom termo no que se refere à necessidade de alterar a 
legislação hoje existente, buscando tomá-la mais flexível e operacional, sem, 
no entanto, descaracterizar seu conteúdo ético e humanístico. 

Tanto isso é verdade que o aludido substitutivo não mereceu qualquer 
reparo da Comissão de Defesa do Consumidor, outra comissão de mérito 
que apreciou a matéria e opinou por sua aprovação na forma do substitutivo 
da Comissão de Saúde. 

Finalmente, faz-se necessário observar que o art. 9° do projeto, que integra 
o vencido como seu art. 5°, não conflita em nenhuma medida com o disposto 
no substitutivo. Introduz, outrossim, uma nova alteração na legislação 
relativa aos mecanismos de encaminhamento para internação psiquiátrica. 
Entre outros aspectos, obriga o Sistema Único de Saúde - SUS - a custear o 
encaminhamento de paciente que resida em local onde não exista serviço 
psiquiátrico até o centro de referência em saúde mental ou o serviço de 
urgência psiquiátrica mais próximo, o que nos parece uma medida adequada 
e oportuna. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei 

no 576/95 na forma do vencido no 1° turno . 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 576/95 

Altera a Lei no 11.802, de 18 de janeiro de 1995 . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei no 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido 
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dos seguintes §§ 2• e 3°, passando o seu parágrafo único a § 1•: 

"Art. 3°- ........................................... . 
§ 2• - Ficam vedadas a instalação e a ampliação de unidade de tratamento 

psiquiátrico, pública ou privada, que não se enquadre na tipificação descrita 
neste artigo. 

§ 3• - Ficam vedadas novas contratações, pelo setor público, de leitos 
psiquiátricos em unidades de tratamento que não se enquadrem na 
tipificação descrita neste artigo.". 

Art. 2• - O art. 4• da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4• - No uso de medicação para tratamento psiquiátrico em 
estabelecimento de saúde mental, deverão ser observadas: 

I - as necessidades de saúde do paciente; 
11 - a finalidade exclusivamente terapêutica ou diagnóstica da medicação; 
111 - a eficácia reconhecida e demonstrada da medicação. 
§ 1• - A eletroconvulsoterapia será realizada exclusivamente em unidade 

de internação devidamente aparelhada, por profissional legalmente 
habilitado, observadas as seguintes condições: 

I - indicação absoluta do tratamento, esgotadas as demais possibilidades 
terapêuticas; 

11 - consentimento informado do paciente ou, caso seu quadro clínico não o 
permita, autorização de sua família ou representante legal, após o 
conhecimento do prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes 
da administração do tratamento; 

111 - autorização do Supervisor Hospitalar e, na falta deste, da autoridade 
sanitária local, emitida com base em parecer escrito dos profissionais de 
nível superior envolvidos no tratamento do paciente. 

§ 2• - Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o representante 
legal de paciente clinicamente impossibilitado de dar seu consentimento 
informado, a autorização de que trata o inciso 11 do § 1• fica substituída por 
autorização fundamentada do Diretor Clínico do estabelecimento, sem 
prejuízo dos demais requisitos estabelecidos neste artigo.". 

Art. 3°- O art. s• da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido 
do seguinte parágrafo único: 

"Art. s•- ........................................... . 
Parágrafo único - Os procedimentos de restrição física não vedados neste 

artigo serão utilizados, obedecendo-se às seguintes condições: 
I - constituírem o meio disponível de prevenir dano imediato ou iminente a 

si próprio ou a outrem; 
11 - restringirem-se ao periodo estritamente necessário; 
111 - serem registradas, no prontuário médico do paciente, as razões da 
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restrição, sua natureza e extensão; 

IV - realizarem-se em condições técnicas adequadas, sob cuidados e 
supervisão permanentes dos profissionais envolvidos no atendimento.". 

Art. 4" - Fica revogado o art. s• da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995. 
Art. 5• - O art. 9• da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido 

do seguinte § 2•. transformando-se seu § 2• em § 3• e passando seu "caput" 
e§ 1• a vigorar com a redação que se segue: 

"Art. 9• - A internação psiquiátrica será utilizada após excluídas as demais 
possibilidades terapêuticas, e sua duração máxima será o periodo necessário 
para que possa ser iniciado, em ambiente extra-hospitalar, o processo de 
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental. 

§ 1•- A internação em leitos públicos ou conveniados com o poder público 
terá encaminhamento exclusivo dos centros de referência de saúde mental 
públicos ou dos serviços públicos de emergência psiquiátrica e ocorrerá. 
preferencialmente, em estabelecimento escolhido pelo paciente. 

§ ZO - Na inexistência de serviço psiquiátrico na localidade onde ocorrer o 
atendimento, o paciente será encaminhado pelo médico responsável pelo 
atendimento para o centro de referência de saúde mental ou para o serviço 
de urgência psiquiátrica mais próximos, a expensas do Sistema Único de 
Saúde- SUS.". 

Art. s•- O inciso 111 do art. 10 da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do 
seguinte parágrafo único: 

"Art. 10- .......................................... . 
111- previsão aproximada de duração da internação. 
Parágrafo único - Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o 

representante legal de paciente clinicamente impossibilitado de dar seu 
consentimento informado, a autorização de que trata o inciso 11 deste artigo 
obedecerá ao disposto no§ 2• do art. 4".". 

Art. 7• - O art. 12 da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: _ 

"Art. 12- O laudo das internações de que trata o art. 11 será remetido, pelo 
estabelecimento onde forem realizadas. ao representante local da autoridade 
sanitária e do Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 
contar da data da internação.". 

Art. 8"- o art. 13 da Lei n"11.802, de 18 de janeiro de 1995, fica acrescido 
do seguinte§ 3", passando o seu§ 1• a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13- ............................................ . 
§ 1° - Junta técnica revisional, criada pela autoridade sanitária local ou, 

supletivamente, pela regional, e composta por 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 
clínico geral e 1 (um) profissional de nível superior da área de saúde mental, 
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não pertencentes ao corpo clinico do estabelecimento em que o paciente 
esteja internado, procederá à confirmação ou à suspensão da internação 
psiquiátrica involuntária no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a 
comunicação obrigatória da internação; 

§ 3"- Caso não haja, na localidade, psiquiatra nas condições referidas no § 
1" deste artigo, integrará a junta técnica revisional, em seu lugar, um clinico 
geral.". 

Art. 9"- O art. 26 da Lei n• 11.802, de 18 de janeiro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26 - O estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento a 
portador de sofrimento mental afiXará, em local de destaque e visível aos 
usuários dos serviços, cópia desta lei.". 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1997 .". 
Sr. Presidente - Em discussão, o Projeto de Lei n• 576/95. Para discuti-lo, 

com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta 

tribuna para esclarecer o porquê da nossa proposta, que modifica a "Lei 
Carlão". O nosso espírito jamais foi o de contrariar aquilo que é certo, mas a 
"Lei Carlão" tem alguns excessos. A nossa proposta é coibir esses excessos 
e acolher os avanços. 

Os avanços são no sentido de humanizar o tratamento psiquiátrico, e 
concordamos também em aceitar a proposta de tratar, na medida do 
possível, os pacientes psiquiátricos numa condição extra-hospitalar. Mas a 
proposta do Carlão, no próprio texto da sua lei, muitas vezes desconsidera a 
autonomia do médico psiquiatra e da própria ciência psiquiátrica, colocando 
termos pejorativos. como "cela-forte", "camisa-de-força", "Dr. Cemig", dando 
à lei uma impregnação de doutrina ideológica, política, marxista. 

Não concordamos de forma nenhuma com essa proposta, e a nossa 
preocupação maior é com as psicoses graves. Psicose, como o próprio nome 
diz, é uma degeneração da psique, com transtornos profundos da 
personalidade e das faculdades mentais, principalmenie de uma faculdade 
que sempre está comprometida nesses casos, que é a afetividade. O ser 
humano, no seu contexto biológico, psíquico, sociocultural, tem que ser 
acolhido pela sociedade, seja o maior criminoso ou o melhor santo, por força 
de expressão. A psiquiatria tem que acolher, dentro do espírito da ciência 
psiquiátrica, esse paciente. Mas também não podemos, nós, médicos, 
admitir que, na pirâmide organizacional da assistência psiquiátrica, o 
psicólogo tome o lugar do psiquiatra. 
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Por isso aqui estamos e também para que essas modificações - que o 

médico tenha autonomia e liberdade, por direito, por sua competência, 
estribado na ciência psiquiátrica -, que têm fundamento em determinações 
da Organização Mundial de Saúde, como orientação, sejam implantadas em 
Minas Gerais. 

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) -Agradeço a concessão do aparte a 
V. Exa .. Gostaria de trazer a este Plenário o nosso pensamento acerca do 
projeto de lei do Deputado Hely Tarqüinio, que, se aprovado, irá alterar a 
"Lei Cartão", porque entendemos que uma lei na área da saúde tem que ser 
boa para as partes, que são os doentes e os médicos. São esses os 
elementos que irão determinar o comportamento do atendimento psiquiátrico 
em nosso País. Entendemos que a "Lei Cartão" traz alguma coisa que deve 
ser discutida. Vemos a necessidade da desospitalização, do fim dos 
manicômios, para que haja condições mais humanas para o tratamento do 
doente psiquiátrico. 

Entendemos também que essa lei tem que trazer, no seu bojo, uma 
condição que garanta ao médico psiquiatra o livre direito de exercer a sua 
profissão. A lei coloca empecilhos porque, ao fazer um atendimento, o 
médico é obrigado a ter autorização do Poder Judiciário. 

Quem pode determinar e dizer o que fazer com um doente é o médico, só 
ele tem essa condição, só a ele é dada essa condição de exercitar essa 
magistratura quase divina, que é a melhoria da qualidade da saúde de seu 
paciente. O paciente precisa receber um tratamento mais humanizado para 
sair daquela condição subumana que os manicômios têm determinado 
durante tantos anos em nosso Estado e em nosso País. 

Portanto, ilustre Deputado Hely Tarqüínio, concordo quando V. Exa. diz 
que a "Lei Cartão" traz excrescências grosseiras e que não deve nem deverá 
entrar no terreno da ideologia, porque em saúde não pode haver ideologia, 
saúde é um direito inalienável do cidadão, que a ele deve ser concedido. 
Muito obrigado . 

o Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - Obrigado, Deputado Hely 
Tarqüínio. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero ressaltar o mérito da "Lei 
Cartão". Se considerarmos a forma como essa lei foi construída, com a 
participação do movimento de luta antimanicomial, com uma discussão 
bastante ampla da sociedade, de todos os setores competentes dessa área, 
temos de dizer que, se eventualmente existir alguma crítica ao trabalho 
executado, à natureza da lei e principalmente ao espírito da lei, elaborada 
para garantir a cidadania e os direitos humanos, ela tem muitos méritos e 
tem que ser reconhecida por todos nós . 

Quero colocar outra reflexão, Deputado Hely Tarqüínio. Acho que a lei que 
V. Exa. apresenta neste momento também tem o mérito de ter sido 
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construída, na sua maior parte, com a colaboração de todos. O que 
colocamos como preocupação é exatamente a emenda que foi encaminhada 
para votação em 1" turno, depois das discussões estabelecidas, o que 
também tem o seu valor, mas deixa em aberto uma janela, uma 
possibilidade de os portadores de sofrimento mental serem tratados na velha 
metodologia. Aí, tenho que ressaltar, muitos manicômios, muitos hospitais 
psiquiátricos, apesar de serem dirigidos por médicos que têm essa atividade 
quase divina, foram verdadeiras casas de terror. Temos que lembrar isso 
para não colocar o médico na condição divina, pois muitos não cumpriram o 
papel maior de servir à promoção humana. Os doentes, os portadores de 
sofrimento mental foram muito mais vitimas do tratamento por processos 
antigos do que beneficiários dele. 

Nesta intervenção, quero dizer que reconhecemos ·os avanços. 
Entendemos como necessário tennos uma lei e que essa lei, juntamente 
com a "Lei Canão", faça avancar extraordinariamente o processo de 
aperfeiçoamento da assistência médica aos portadores de moléstias 
mentais. 

Para encerrar, quero chamar a atenção de todos para o fato de que não é 
só a lei que vai detenninar os avanços, mas a nossa pennanente vigilância, 
a fim de fazer com que a saúde no País, incluindo a saúde mental, seja 
tratada com dignidade, com a participação de todos, inclusive dos médicos, 
mas não somente deles. 

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Hely Tarqüínío, eu 
jamais interpelaria V. Exa. se V. Exa. não tivesse ainda 50 minu1os. 
Considero-o um dos homens pensadores desta Casa, um intelectual, um 
filósofo que todas as vezes que defende um projeto ou que sobe a esta 
tribuna o faz convicto do que está falando, depois de análise apurada. É o 
que percebo todas as vezes que converso com V. Exa. e o ouço com muita 
atenção. Concordo "ipsis litteris" com a palavra do Depu1ado Adelmo 
Carneiro Leão. Concordo com V. Exa., também. Não concordo, com todo o 
respeito, com o Depu1ado Wilson Pires, pelo fato de que quem deve 
detenninar não é somente o médico. Esta é uma Casa instituída por Deus e 
pelo povo para legislar. Temos mais condições de pensar num detenninado 
projeto do que uma pessoa que está envolvida no projeto, como um médico. 
Kant, filósofo e idealista alemão, certa feita afinnou que o tempo e o espaço 
são fonnas "a priori" de nossa percepção, ou seja, quem está distante, quem 
está examinando sem estar vivendo ali dentro o fogo ... Por exemplo, um 
comentarista de fu1ebol tem mais condições de estudar as jogadas e defini-
las do que o jogador que está em campo. De sorte que esta Casa cumpre 
cabalmente o seu dever, ao refletir, ao discutir e ao propor projetos como o 
que propõe V. Exa., que institui medidas para garantir o tratamento, a 
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reabilitação e a reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental e 
dá outras providências. De sorte que estou com V. Exa. 

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Deputado Hely Tarqüinio, gostaria 
de me pronunciar novamente, porque fui citado pelo Deputado Raul Lima 
Neto. Quero dizer a ele que só ao profissional médico cabe o direito de 
decidir sobre o destino do doente, dentro da prática da medicina. Não 
estamos falando na divindade de ninguém, porque médico não é divino, 
médico não é Deus. Mas só ele, que conhece os problemas do doente, pode 
decidir o seu destino. Só a ele cabe esse direito. Por isso eu disse que a 
magistratura da medicina é quase divina, porque ao médico é dado o direito 
de decidir sobre o destino do doente. 

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Admiro muito o Deputado 
Wilson Pires pela sua vocação política. Entretanto, quero dizer que o maior 
de todos os manuais para o homem diz o seguinte: ''Todo homem esteja 
sujeito à autoridade". Se não estivermos sujeitos às autoridades que nos 
examinam, estaremos incorrendo no perigo de errar, e errar muito. Porque 
não somente médicos erraram, mas hospitais, instituições e manicómios, no 
decorrer da história, na verdade se tomaram paradigmas de perversidade e 
de crime. Este Poder tem o dever, instituído por Deus e pelo povo, de 
corroborar com as demais profissões e segmentos da sociedade, pensando, 
porque estamos aqui para isso. Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Apenas para sanar esse conflito, gostaria de 
dizer que a proposta da "Lei Carlão", como a proposta que colocamos aqui 
hoje, valoriza a equipe multidisciplinar para tratar o doente mental, mas 
gostaria de ver o médico, na hierarquia organizacional, como seu principal 
orientador. 

Como eu disse, a loucura, as psicoses de um modo geral, que se dividem 
em dois grupos: as esquizofrenias e as psicoses maníaco-depressivas, são 
doenças perigosas. De cada dez psicóticos, um tem que, forçosamente, ser 
internado em qualquer parte do mundo. Em Minas Gerais ainda não há o 
número de leitos de acordo com a OMS, com o modelo da Psiquiatria IV, 
que é um parâmetro segundo o qual o paciente deve ter acomodações 
especiais e recursos humanos para tratá-lo, dentro do espírito da equipe 
muttidisciplinar, para se recuperar. A psicose é crónica e recorrente, isto é, 
ela se repete mais de uma vez, e temos que ter estrutura no País para 
internar esses doentes. Não podemos fechar os olhos para os psicóticos . 
Nesse caso, sim, estaremos discriminando-os. Temos que criar condições 
melhores para internar esses pacientes . 

Mas entendemos, também, que a "Lei Carlão" avança muito quando tenta 
desospitalizar, ao max1mo, esses pacientes. A desospitalização não é 
apanágio da psiquiatria. Ela é uma imposição hoje, devido aos 
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conhecimentos de infecção hospitalar, também para as doenças orgânicas. 
Ninguém quer ficar em um hospital por muito tempo. Mas, 
contraditoriamente, recebemos, e tenho comigo um documento, com mais 
de 4 mil assinaturas, da Associação dos Familiares de Doentes Mentais de 
Juiz de Fora, pedindo a apresentação de emenda determinando a construção 
de hospitais de psiquiatria tipo 4, para assistir tais pacientes, que, em sua 
ma10na, são miseráveis; são doentes que, além da afetividade 
comprometida, não têm afetividade da família. A família é responsável pela 
fabricação da psicose. Podem perguntar aos psiquiatras. Aceitamos a 
proposta do Cartão em vários momentos. 

A própria psiquiatria, em 1960, teve um conflito entre as suas escolas. Há 
a escola psiquiátrica clássica, que vai evoluindo de · acordo com os 
experimentos e conhecimentos, em cada país, compatível com sua estrutura 
orgânica, social, econômica e cultural. E temos, também, a escola 
antipsiquiátrica. A antipsiquiatria quer tratar o doente, talvez por uma utopia 
dos especialistas, aceitando-os completamente desestruturados, dissociados. 
A palavra "esquizo" significa fendilhamento, dissociação da mente. Na 
psicose maníaco-depressiva, que é outro tipo de psicose, o paciente 
apresenta depressão ou agitação profunda. Existem outros doentes, 
chamados compulsivos ou obsessivos, que não têm a mínima noção de 
estar ou não agredindo alguém. Às vezes, eles moram em um barraco de 
40m2, com 10 pessoas. Isso é comum em Belo Horizonte e nas 
megalópoles, onde só existem favelas em tomo dos apartamentos luxuosos, 
que têm muitos seguranças. Nesses lugares, a ecologia social está 
totalmente mal orientada. Queria chamar a atenção de todos, principalmente 
dos Deputados mais preocupados com a ecologia, que é o equilíbrio do 
homem com a natureza, as plantas e os animais, para o fato de que estamos 
atravessando um momento em que, em todo o mundo, estão fa~ando as 
políticas de governo, para compensar o social e diminuir as diferenças entre 
ricos e pobres, promovendo-se o equilíbrio da ecologia social. Isso requer 
afeto, e, infelizmente, estamos vivendo um momento da soberania de 
mercado, com a mercadologia em primeiro lugar. Não vim aqui pregar a 
mercadologia, a mercantilização do paciente psicótico ou neurótico, ou de 
qualquer outro tipo de paciente, para privilegiar grupos que são donos de 
hospitais psiquiátricos. 

De forma nenhuma. Vim aqui, sim, para promover a convergência do 
pensamento do Carlão com aquilo que é avançado, com o que é atual e com 
o que é humano, ou seja, o tratamento humanizado. Mas não queremos os 
sarcasmos que são dirigidos à classe médica de um modo geral. É por esse 
motivo e por outros que aqui estamos. Por isso, somos a favor, em casos 
extremos, da eletroconvulsoterapia, o choque aplicado no paciente. Muitas 
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vezes, aqueles que são adeptos do combate à psiquiatria clássica, usam de 
expressões como: "Dr. CEMIG", "cela-forte", "camisa-de-força". Não é por aí. 
A classe médica, os médicos, os psiquiatras, os envolvidos com a ciência 
psiquiátrica, não estão pensando dessa forma. A mente existe, muitas vezes, 
de forma subterrânea. Temos de deixar as emoções de lado para 
compreendermos mais nossa razão. A lei, quando é elaborada na 
Assembléia, tem de contar com subsídios técnicos, sociais, culturais e da 
própria ciência com que vai se envolver, no caso a psiquiatria. Tem de ser 
uma lei eclética, racional, viável, equilibrada, que se adapte às condições 
sócio-econômicas do País. Por isso, temos de estimular a Secretaria da 
Saúde e o Governo para que criem aquilo que o Car1ão fez questão de 
enfatizar, ou seja, o tratamento nas instâncias extra-hospitalares. 

Assim, quero deixar a platéia favorável à "Lei Car1ão", tranqüila, pois ela 
trouxe uma grande contribuição, como disse o nobre Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Mas queremos também salientar o papel da ciência 
psiquiátrica, clássica, que não quer viver a utopia dos especialistas, tratando 
o paciente fora da realidade, apenas com psicoterapia, apenas com 
conversas. Às vezes temos de deter o paciente. Lá fora, quem o detém é a 
polícia, que o traz para o hospital. No hospital ele tem de permanecer de 3 a 
10 dias para fazer sua compensação, sua detenção farmacológica. 

Os doentes psicóticos, muitas vezes, requerem tratamento que não pode 
ser feito em casa. A esquizofrenia tem formas em que o doente tem de 
tomar um medicamento, que causa extrapirambindalismo ou park.insonismo 
falso. E quanto mais ele treme, mais chance tem de permanecer curado por 
mais tempo. Ele tem de ter o controle do neurologista, dentro do hospital. 
Isso não cabe numa condição extra-hospitalar. As condições extra-
hospitalares precisam, sim, da equipe multidisciplinar, ou seja, do psicólogo, 
do teraupeuta ocupacional, enfim, de toda uma equipe, para cuidar do 
paciente de forma humana. 

Então, somos a favor da pensão protegida, do leito-dia e de outras formas 
de convivência dos doentes psiquiátricos, para melhorá-los e reinseri-los nas 
famílias. Mas, infelizmente, quem traz o doente psicótico é a polícia, e 
muitas vezes ele não tem família para levá-lo de volta. Por isso, temos de 
acolhê-los nos hospitais psiquiátricos. A Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais - FHEMIG - já não tem mais manicômios. Nós também dizemos: 
manicômio, não! Desospitalização, sim! Medicina humanizada, sim . 

Queria só dizer que estamos aqui para solicitar aos Deputados seu voto 
para a aprovação dessa lei, a fim de tratar o paciente dentro da realidade, 
não dentro de um idealismo que ainda está distante. Quem sabe um dia a 
ciência psiquiátrica evoluirá para compensar e tratar o nosso doente, e ele 
ficará curado. Mas, por enquanto, temos de nos conformar com algumas 
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raras curas, com o alívio pennanente e com o consolo sempre. Assim, peço 
o voto dos Deputados. Também quero humanizar o tratamento para os 
doentes psiquiátricos de Minas Gerais e quero contar com o voto de cada 
Deputado para aliviar a comunidade de doentes mentais no nosso Estado. 

Gostaria de dizer que recebi um abaixo-assinado de Juiz de Fora, pedindo 
para que se construíssem unidades psiquiátricas nos hospitais gerais e nos 
hospitais de psiquiatria. Mas, nesta lei ainda vai ficar, como foi acordado 
com o Deputado Jorge Hannas, relator do substitutivo, o art. 7", que trata da 
construção de unidade psiquiátrica no hospital geral. E, se houver demanda 
reprimida, quem sabe se poderá, por iniciativa do Executivo, mandar para 
esta Casa um projeto de autorização para a construção de hospital 
psiquiátrico. 

Recebi também correspondência da Associação de Familiares de Doentes 
Mentais de Juiz de Fora que solicita a aprovação dessa lei, por nós proposta, 
para que, com serenidade, possamos tratar a questão com mais humanismo, 
como pretendeu também a "Lei Car1ão", aceitando-se as nossas propostas e 
as dos doentes mentais de Minas Gerais. 

Muito obrigado, Deputados, pelo tempo durante o qual me toleraram. 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Não há outros oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 'Z' turno, o Projeto de Lei n• 576/95 na fonna do 
vencido em 1 • tu mo. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 'Z' turno, do Projeto de Lei n• 979/96, do Deputado Geraldo 
Nascimento, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à 
fabricação de produtos fitoterápicos. 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. Os Deputados que o aprovam pennaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2• turno, o Projeto de Lei n• 
979/96 na fonna do vencido em 1• turno. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO -
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra a 

reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia 16, às 9 
horas, nos tennos 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 220" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1997 

Presidência do Deputado Romeu Queiroz 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE: Ata - 2" 

PARTE(ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Votação, 
em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.127/97; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação; votação da Emenda n• 1; aprovação; votação da 
Emenda n• 2; rejeição - Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.189/97; 
aprovação com a Emenda n• 1 - Votação, em 2" turno, dos Projetos de 
Resolução n"s 1.207 e 1.208/97; aprovação - Discussão, em 1• turno, do 
Projeto de Lei n• 889/96; requerimento do Deputado Jorge Hannas; 
aprovação do requerimento - Discussão, em 2• turno, do Projeto de Lei n• 
939/96; apresentação da Emenda n• 1; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1 • tu mo; 
leitura da Emenda n• 1 ; votação da Emenda n• 1; aprovação -
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo 

José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro 
Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio Andrade- Antônio Júlio- Antônio Roberto 
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Errnano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar 
Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - lvair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Le~e - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Mil~ão -
Kemil Kumaira- Luiz Fernando Faria - Marco Régis- Marcos Helênio- Maria 
José Haueisen - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião 
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. __ 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) Às 9h1 Smin, 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 le~ura 
da ata da reunião anterior. 

1" PARTE 
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Ata 

- A Deputada Maria Olívia, s•-secretária, nas funções de 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- Votação, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 1.127/97, do 

Deputado Gil Pereira, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1• da 
Lei n• 12.171, de 31/5/96, que proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica 
em escolas públicas de 1• e 2• graus da rede estadual de ensino e nas 
escolas conveniadas. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n• 1, que apresentou. A 
Comissão de Educação opinou por sua aprovação com a Emenda n• 1, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão 
de Educação, que opinou pela rejeição da Emenda n• 2. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n• 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n• 2, que 
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1• 
turno, o Projeto de Lei n• 1.127/97 com a Emenda n• 1. À Comissão de 
Educação. 

Votação, em 1• turno, do Projeto de Lei n• 1.189/97, do Deputado Bilac 
Pinto, que acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei n• 11.404, de 
26/1/94. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Defesa Social opina por sua aprovação. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com a Emenda n• 1, que 
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1" turno, o Projeto de Lei n• 
1.189/97 com a Emenda n• 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 2• turno, do Projeto de Resolução n• 1.207/97, da Comissão 
de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, 
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
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especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Votação, em 2• turno, do Projeto de Resolução n• 1.208/97, da Comissão 
de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, 
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n• 889/96, do Deputado Leonídio 
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n• 12.032, de 22/12/95. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 
1, que apresenta. Encontra-se em poder da Mesa requerimento do Deputado 
Jorge Hannas solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, 
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n• 939/96, do Deputado Miguel 
Martini, que dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão, nos rótulos de 
todas as bebidas alcoólicas industrializadas e comercializadas, da frase "O 
álcool pode causar dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde". 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. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N"1" AO PROJETO DE LEI N" 939/96 

Acrescente-se ao art. 1" o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1•- ............................................ . 
Parágrafo único - Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta lei, 

as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.". 
Sala das Reuniões, de de 1997. 
Péricles Ferreira 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo adequar o projeto de lei 

à legislação federal atinente à matéria, em especial a Lei n• 9.294, de 
15/7/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 4" do art. 220 da Constituição Federal. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto a Emenda n• 1, do Deputado Péricles Ferreira. A 
Presidência informa ao Plenário que, nos termos do § 4" do art. 196 do 
Regimento Interno, a Emenda n• 1 será votada independentemente de 
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parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Antes de 
submeter a Emenda n• 1 a votação, a Presidência detennina à Sra. 
Secretária que proceda à sua leitura. 

-A Sra. Secretária lê a Emenda n• 1, acima publicada. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n• 1. Os Deputados que a 

aprovam pennaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2" turno, o Projeto de Lei n• 939/96 na fonna do 
vencido em 1• turno, com a Emenda n• 1. À Comissão de Redação. 

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. Levanta-se a 
reunião. 

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

CONSTITUIÇÃO N° 34/97 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de maio de 

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Bilac Pinto, Aílton Vilela, Roberto Amaral, Arnaldo Penna, Álvaro 
Antônio, lrani Barbosa, Antônio Roberto, Anivaldo Coelho e Marcos Helênio, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a 
Presidência infonna que a reunião tem por finalidade ouvir convidados e 
discutir e votar o parecer do Deputado Roberto Amaral. Em seguida, convida 
para tomarem assento à mesa os Srs. Benjamin de A velar Marques, Antônio 
Lázaro da Silva e Antônio otávio Campos Ferraz, respectivamente, Vice-
Presidente, Consultor Jurídico e Superintendente de Gás da GASMIG; a Sra. 
Rosa Chaer, Assessora Jurídica da CEMIG, e o Sr. Getúlio Matias Ribeiro, 
Superintendente de Recursos Energéticos da Secretaria de Minas e Energia. 
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, 
que, representando a Deputada Maria José Haueisen, autora do 
requerimento que motivou a reunião, explica as razões pelas quais solicitou 
a presença dessas autoridades. Em seguida, a Presidência passa a palavra 
aos Srs. Benjamin de Avelar Marques e Antônio Lázaro da Silva, que 
esclarecem as questões suscitadas pelo Deputado Marcos Helênio, confonne 
consta nas notas taquigráficas. Na fase de debates, fazem uso da palavra os 
Deputados Roberto Amaral, Álvaro Antônio, Antônio Roberto e Marcos 
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Helênio. Terminados os debates, a Presidência suspende os trabalhos para 
que os Deputados possam se despedir dos convidados. Às 15h35min, o 
Presidente, Deputado Bilac Pinto, constatando a presença dos Deputados 
Aílton Vilela, Roberto Amaral, Paulo Piau, Antônio Roberto, Marcos Helênio, 
Álvaro Antônio e Olinto Godinho, reabre os trabalhos e informa que, na 
reunião anterior, o relator, Deputado Roberto Amaral, apresentou parecer, 
concluindo pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 34/97, 
em 1" turno, e que a matéria encontra-se em fase de discussão. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Bilac Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Roberto Amaral - Sebastião Costa -

Cartos Pimenta - Ajalmar Silva - Olinto Godinho - Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 78• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Raul Lima Neto, Antônio Roberto, Ronaldo Vasconcellos e 
Baldonedo Napoleão, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A Presidência informa que o Deputado Baldonedo Napoleão passou a 
integrar a Comissão como membro efetivo, em substituição ao Deputado 
Kemil Kumaira, conforme comunicação enviada à Comissão. Em seguida, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a 
discutir com diversos convidados, em audiência pública, o Projeto de Lei n• 
1 .186/97, que dispõe sobre a proibição do uso dos cerrados e dos cerrados 
secundários de domínio estadual para fins de carvoejamento. Não havendo 
matéria a ser discutida na 1• Fase da Ordem do Dia, o Presidente informa 
que foram encaminhados à Comissão os avulsos do Proj!ltO de Lei n• 
1.426/97, o qual contém a proposta orçamentária de 1998, e que o prazo de 
apresentação de emendas iniciou-se no dia 6, devendo se encerrar no dia 20 
do corrente. Após, o Presidente passa à 3• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberação 
conclusiva das comissões. Nesta oportunidade, coloca em discussão o 
Projeto de Lei n• 1.346/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, que declara de 
utilidade pública a entidade Comissões Associadas do Meio Ambiente e 
Sociedade - COMAMAS -, com sede no Município de Contagem. A 
Presidência informa que, na qualidade de relator, emitiu parecer pela 
aprovação da matéria com a Emenda n• 1 , da Comissão de Constituição e 
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Justiça. Vencida a fase de discussão, é o projeto colocado em votação e 
aprovado com a Emenda n• 1. Em seguida, a Presidência anuncia a 
presença dos seguintes convidados: Srs. Joaquim Rosa de Almeida, 
Pesquisador da EPAMIG; Ivo das Chagas, Coordenador do Campus da 
UNIMONTES em Pirapora; Floriano Bernardino da Costa Santos, Assessor 
do IEF; Fernando Antônio Matarem, Secretário-Geral da Associação 
Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE -; Maria Dalce Ricas, 
Superintendente Executiva da AMDA; Egídio de Pádua Correa, 
representando o Centro Mineiro para Conservação da Natureza - CMCN -; 
Mônica Tourrent Lanna, Gerente da Divisão de Unidades de Conservação 
Ambiental da FEAM; Mauro Vaz de Mello Megali, Presidente da Sociedade 
Mineira de Engenheiros Florestais; Ricardo Galeno, Coordenador de 
Controle e Fiscalização do IEF; Ênio Resende de Souza, Coordenador da 
EMATER-MG; Dêniston Fernandes Diamantino, produtor de vídeo; Marcelo 
Martins Pinto, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos; 
João Alfredo Balieiro, Assessor do IEF, e Edna Cardozo Dias, membro da 
Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG e Presidente da Liga de 
Prevenção da Crueldade contra o Animal. O Presidente, autor do 
requerimento que motivou esta reunião, faz suas colocações iniciais e 
esclarece que o seu objetivo é ampliar a discussão do Projeto de Lei n• 
1.186/97, de sua autoria, visando ao seu aprimoramento. O Presidente passa 
a palavra aos convidados, que, cada um por sua vez, conforme consta nas 
notas taquigráficas, abordam temas relativos ao cerrado, como a 
necessidade de uma fiscalização mais eficaz da atividade do carvoejamento, 
que altera todo o ecossistema da região; a sua conservação; a proibição ou a 
permissão do seu uso para culturas diversas; e sua conservação e 
regulamentação. Durante os debates é apresentado um vídeo sobre o tema 
"Cerrado, o Pai das Águas". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, enfatizando que 
os assuntos levantados nessa discussão serão aproveitados na elaboração 
do parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.186/97. Em seguida, a Presidência 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser 
realizada no próximo dia 15, às 9 horas, no Município de Chapada Gaúcha, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Raul Liina Neto , Presidente - Ronaldo Vasconcellos - José Henrique. 

ATA DA 1' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°44/97 
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
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Deputados João Leite, Arnaldo Penna, Kemil Kumaira, Antônio Roberto 
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança 
do PMDB), Durval Ângelo, Rêmolo Aloise e Maria José Haueisen, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Maria José Hauesein, declara abertos os trabalhos e informa 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a 
designar o relator e a programar os trabalhos. Após, solicita ao Deputado 
Arnaldo Penna que atue como escrutinador e determina à assessoria que 
proceda à distribuição das cédulas de votação. O escrutinador anuncia o 
resultado da votação: está eleito Presidente, com oito votos, o Deputado 
Kemil Kumaira; e Vice-Presidente, com oito votos, o Deputado Luiz 
Fernando Faria. A Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, 
Deputado Kemil Kumaira, que assume a direção dos trabalhos, agradece a 
confiança nele depositada, declara empossado o Vice-Presidente, Deputado 
Luiz Fernando Faria, e designa como relator o Deputado Gilmar Machado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião ordinária a 
ser realizada no dia 21, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1997. 
Kemil Kumaira. Presidente - Durval Ângelo - lvair Nogueira - Sebastião 

Navarro Vieira- Gilmar Machado- Paulo Piau -Ambrósio Pinto -João Leite -
Roberto Amaral. 

ATA DA 72." REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José 
Maria Barros, José Henrique e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Maria Barros. declara aberta a reunião e solicita ao DEJputado Paulo 
Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida -e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e que, por 
solicitação do Deputado Federal Ademir Lucas, Vice-Lider de Comunicação 
e Estratégia do PSDB e membro da comissão especial que analisará o 
projeto de lei que institui normas gerais sobre o desporto, fará realizar, no dia 
20/1 0/97, às 14 horas, reunião com convidados. com o objetivo de debater a 
matéria e fornecer subsidias aos parlamentares mineiros para sua 
apreciação no Congresso Nacional. A seguir, o Presidente passa à 3• Fase 
da Ordem do Dfa. compreendendo a discussão e a votação de matéria de 
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deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, em 2• turno, os Projetos de Lei n•s 1.222 na forma do vencido 
em 1• turno (relator: Deputado José Henrique); 1.282 e 1.341/97 (relator: 
Deputado Gilmar Machado); e, no 1 • turno, o Projeto de Lei n• 1.362/97 
(relator: Deputado Gilmar Machado). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco 

Régis. 
ATA DA 85• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às onze horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, 
lvair Nogueira, Gilmar Machado, Antõnio Genaro, Antônio Júlio, membros da 
supracitada Comissão, e o Deputado Marcos Helênio. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Nos termos do art. 122, IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa o 
recebimento dos Projetos de Lei n•s 1.437 a 1.443 e 1.445 a 1.450/97. 
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n•s 1.301 e 1.354/97, 
este na forma do Substitutivo n• 1 (relator: Deputado lvair Nogueira). Os 
Projetos de Lei n•s 1.325, 1.332 e 1.373/97 tiveram sua discussão e votação 
adiadas em virtude de pedidos de vista e de prazo deferidos pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei 
n•s 1.232, 1.375, 1.413, 1.382 e 1.404/97, os dois últimos com a Emenda n• 
1 (relator: Deputado Sebatião Costa); 1.411, 1.310/97, este com a Emenda 
n• 1 (relator: Deputado lvair Nogueira); 1.343, 1.327/97, este com a Emenda 
n• 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); e 1.340/97 (relator: Deputado Antõnio 
Genaro). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
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trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio - lvair Nogueira - João Leite -

Gilmar Machado. 
ATA DA 60" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e 

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Vasconcellos, José Militão, José Braga e Baldonedo Napoleão, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José 
Militão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscri1a pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e convida os 
membros a participar de dois eventos: o primeiro, em lpatinga, dia 31/10/97, 
às 14 horas, denominado Seminário: o Vale em Debate; e o segundo, uma 
reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública, dia 13/11/97, às 
9 horas, na Sala das Comissões. Informa, ainda, que os eventos se destinam 
a debater o Programa Estadual de Concessão de Rodovias. A seguir, passa-
se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento de 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, em que solicita seja formulado 
convite ao Sr. Luiz Otávio Mola Valadares, Presidente da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -. para prestar esclarecimentos sobre a 
linha do metrô BH-Betim. Na oportunidade, o Presidente acrescenta ao 
requerimento emenda para que a aludida autoridade federal preste 
esclarecimentos, também, sobre a linha do metrô BH-Barreiro. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento com a emenda. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1997. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Braga - Dimas Rodrigues - José 

Henrique- Baldonedo Napoleão- Péricles Ferreira . 
ATA DA 55A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às nove horas e trinta minu10~ do dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, cc:nparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Wilson Trópia, Arnaldo Penna e Bilac Pinto, membros da 
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson 
Trópia assume a Presidência e, havendo número regimental, declara aberta 
a reunião. A seguir, solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Após, a Presidência distribui ao Deputado Arnaldo 
Penna a Proposta de Emenda à Constituição n• 12/95, o Projeto de Lei 
Complementar n• 21/97 e o Projeto de Lei n• 1.383/97. Encerrada a 1" Parte 
dos trabalhos, passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 12/95, do Projeto de Lei Complementar n• 21/97 e do Projeto 
de Lei n• 1.383/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares , convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna , Presidente -Jorge Hannas- Péricles Ferreira. 
ATA DA 81" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Wilson Pires, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Deputado Carlos Pimenta anuncia a presença do Sr. Thadeu R. Provenza, 
Diretor Científico da Associação de Prevenção do Câncer de Mama -
ASPRECAN. O Presidente passa a palavra ao convidado, que agradece aos 
parlamentares o apoio recebido da Comissão de Saúde e Ação Social. O 
Deputado Wilson Pires sugere que esse assunto seja debatido, em caráter 
mais amplo, em um fórum de debates. A seguir, a Presidência agradece a 
presença do convidado e passa à discussão e à votação de proposições de 
autoria da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta apresenta dois 
requerimentos, nos quais solicita seja realizado, pela Comissão de Saúde e 
Ação Social, um fórum de debates ou uma audiência pública sobre o tema a 
prevenção do câncer de mama e do câncer de útero, com a participação da 
Secretaria da Saúde e de órgãos governamentais; e seja realizada audiência 
pública da Comissão de Saúde e Ação Social no Município de Montes Claros 
a fim de se debaterem com Prefeitos, Vereadores e Secretários de Saúde 
dos municípios norte-mineiros os problemas relacionados com os projetos do 
REFORSUS e os motivos da demora no repasse aos municípios dos 
recursos provenientes da audiência pública regional de Pirapora, realizada 
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em 1995. Submetidos a otação, são os requerimentos aprovados. O 
Deputado Wilson Pires apresenta requerimento do Deputado João Batista de 
Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pública para se debater a 
aplicação da Lei n' 11.829, de 14/6/95, que dispõe sobre o ressarcimento ao 
poder público de atendimento prestado, no ãmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS -, a beneficiário de plano de saúde, seguro-saúde ou outra 
modalidade de medicina de grupo e que, para debater esse assunto, sejam 
convidadas diversas autoridades da área de saúde. Submetido a votação, é 
o requerimento aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 2' turno, 
os Projetos de Lei n•s 936/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 
1.215, 1.244, 1.252, 1.275, 1.303 e 1.270/97, este na fonma do vencido em 
1' turno (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.248 e 1.302/97, este na 
fonma do vencido em 1 • turno (relator: Deputado Jorge Hannas); 1.281 e 
1.306/97 (relator: Deputado Wilson Pires). Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados, no 1' turno, os Projetos de Lei n•s 307/95 com a 
Emenda n• 1, 1.289, 1.298, 1.305, 1.311, 1.347 e 1.344/97, este com a 
Emenda n• 1 (relator: Deputado Jorge Hannas); 1.280, 1.288, 1.308, 1.313, 
1.330, 1.331, 1.345, 1.349, 1.304/97, este com a Emenda n• 1 (relator: 
Deputado Wilson Pires); 1.283/97 com a Subemenda n• 1 à Emenda n• 1, 
1.323/97 com a Emenda n• 1 e 1.348/97 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 
1.307 e 1.311/97 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). A Presidência 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos 
de Lei n's 1.1 04, 1.235, 1.264 e 1.274/97, os quais são aprovados. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, detenmina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Adelmo Carneiro 

Leão. 
ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA SOCIAL 

E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Henrique, Alberto Pinto Coelho, Sebastião Costa e Péricles 
Ferreira, membros da Comissão de Defesa Social; Antônio Andrade, Ajalmar 
Silva, Bilac Pinto (este em substituição ao Deputado Leonidio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), Hely TarqUínio (substituindo o Deputado 
Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), Gilmar Machado (em 
substituição ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT) 
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e João Batista de Oliveira (substituindo o Deputado lbrahim Jacob, por 
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Administração 
Pública. Estão presentes também os Deputados Antônio Júlio e Maria José 
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Henrique, declara aberta a reunião e informa que, por se tratar da primeira 
reunião conjunta destas comissões, não há ata a ser lida. A reunião se 
destina a apreciar os pareceres para o 1 • tu mo do Projeto de Lei n• 1.300/97, 
do Deputado João Batista de Oliveira, que concede anistia aos servidores 
policiais militares que participaram de movimentos por melhoria salarial. A 
Presidência comunica que, de acordo com o art. 135, § 1", do Regimento 
Interno, foi designado para relator pela Comissão de Defesa Social o 
Deputado Péricles Ferreira. Pela Comissão de Administração Pública, o 
Presidente designa para relator o Deputado Bilac Pinto. A Presidência passa 
a palavra ao Deputado Péricles Ferreira, para que proceda à leitura de seu 
parecer pela Comissão de Defesa Social, o qual conclui pela rejeição da 
matéria. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os Deputados Maria 
José Haueisen, Gilmar Machado, João Batista de Oliveira, Antônio Júlio e 
Péricles Ferreira. Encerrada a discussão e colocado em votação, é aprovado 
o parecer. Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto, relator pela Comissão de 
Administração Pública, solicita a distribuição de avulsos do seu parecer, o 
que é determinado pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos par1amentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
José Henrique, Presidente - Bilac Pinto - Sebastião Helvécio - Marcos 

Helênio - Ajalrnar Silva - Antônio Andrade - Péricles Ferreira - João Batista 
de Oliveira. 

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

N" 1.037/96 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e-Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o Projeto de Lei n• 1.037/96 visa 

declarar de utilidade pública o Colégio Diocesano Dom Silvério, com sede no 
Município de Sete Lagoas. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Agora, vem a matéria a esta Comissão para o 1" turno de 
deliberação conclusiva, conforme estabelecem as disposições regimentais. 

Fundamentação 
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A prática educacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade, desenvolve no educando o exercício da cidadania e, ainda, a 
sua qualificação para o trabalho. 

Esse é o objetivo do aludido estabelecimento, constituído na forma de 
sociedade civil sem fins lucrativos. que oferece educação de 1° e 2" graus de 
alto nível, concorrendo para o progresso da juventude de Sete Lagoas. 

Pela importância social de suas atividades e pela contribuição dada à área 
educacional. a entidade faz jus ao título que lhe pretendem ou1orgar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.037/96 no 

1 o turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de ou1ubro de 1997. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.115/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ermano Batista. o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de u1ilidade pública a Ação Feminina de Assistência 
Social do 12° Batalhão de Polícia Militar - AFAS/12° -. com sede no 
Município de Passos. 

Em cumprimento ao disposto no art. 195, ele o art. 103, v. "a", do 
Regimento Interno, o projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão 
de Constituição e Justiça. cujo parecer concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a proposição. no 1° turno. 

Fundamentação 
Instituída em agosto de 1994, a AFAS/12" é sociedade civil com 

personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, com sede no Município de 
Passos. 

De acordo com o seu estatu1o, ela tem por objetivo promovêr e estimular 
relações de amizade entre famílias de policiais militares e civis do Estado . 
Para tanto, desenvolve atividades de cunho educativo, cu~ural e social. 
Ademais, presta, gratuitamente, diversos serviços aos segmentos 
mencionados . 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.115/97 

no 1 o tu mo, na forma apresentada . 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 



PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N" 1.300/97 

596 

Reunião Conjunta das Comissões de Defesa Social e de Administração 
Pública 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 
epígrafe visa a anistiar os servidores militares que participaram do 
movimento reivindicatório por melhoria salarial no mês de junho próximo 
passado. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n• 
1, que apresentou. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 195, ele o art. 103, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em sua forma inicial, o projeto visava a anistiar exdusivamente os 

servidores militares que participaram do movimento reivindicatório por 
melhoria salarial no mês de junho do corrente ano, suspendendo-se os 
efeitos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar no caso de 
envolvimento de militares no referido episódio. 

O Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
procurou retirar da matéria a eiva de inconstitucionalidade, porquanto 
interferia o Legislativo mineiro em competência privativa da União. 

Agora, pretende-se conceder anistia aos policiais civis e militares que, por 
ocasião do movimento reivindicatório ocorrido no mês de junho de 1997, 
cometeram infrações administrativas puníveis com fundamento em lei 
estadual ou em regulamento disciplinar. 

Todavia, o movimento desafiou, com atos de insubordinação, a hierarquia 
da Polícia Militar, gerando insegurança para a população. 

Há que se ressaltar que o policial deve observar com rigor o respeito à 
hierarquia e à disciplina, sob pena de vulnerar a ordem institucional da 
Polícia Militar. 

Embora se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelos militares, não se 
pode deixar impunes os excessos que, porventura, tenham ocorrido, sob o 
risco de se permitir a abertura de perigoso precedente. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.300/97. 
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
José Henrique, Presidente - Péricles Ferreira, relator - Sebastião Costa -

Alberto Pinto Coelho. 
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De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em 
exame concede anistia aos servidores policiais militares que participaram de 
movimentos por melhoria salarial. 

Após publicado, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. 

Em virtude de requerimento aprovado, a proposição vem a esta Comissão 
para ser examinada quanto ao mérito, em reunião conjunta com a Comissão 
de Defesa Social, que já se posicionou contrária à sua aprovação. 

Esta Comissão passa, pois, a fundamentar o seu parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Em um exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça sanou 

vício constitucional que a proposição original apresentava e estendeu o 
benefício pretendido à Polícia Civil, que, juntamente com a Polícia Militar, 
participou do movimento reivindicatório que ensejou o projeto de lei em tela. 

Todavia, a apreciação da matéria não se esgota nos seus aspectos 
jurídicos, havendo que ser considerada, ainda, a conveniência da medida 
que se quer implementar e, sobretudo, a sua repercussão no seio da 
sociedade, que esta Casa, legitimamente, representa. 

O anseio por melhoria salarial é comum a todos os trabalhadores, inclusive 
os servidores públicos militares, e é forçoso reconhecer que as 
reivindicações dos policiais foram das mais justas e compreensíveis. 

No entanto, o referido movimento, tal como foi conduzido, revestiu-se de 
extrema gravidade, sobretudo porque foi protagonizado pelos agentes 
responsáveis pelas atividades de segurança pública, que devem ser 
desempenhadas pelo Estado de forma ostensiva e continuada, sob pena de 
se expor a risco a população. 

Ademais, disciplina e hierarquia não são apanágio dos que s.e alinham em 
posições conservadoras; são valores universais e impostergáveis, sem os 
quais as corporações militares jamais alcançariam o seu desiderato. A 
concessão de anistia nessa circunstância só viria a produzir efeitos negativos 
para a consolidação desses valores, fortalecendo, aos olhos dos servidores 
policiais, uma imagem distorcida dos atos de insubordinação e de suas 
conseqüências, o que se refletiria de maneira antipedagógica na opinião 
pública. 

Feitas tais considerações, posicionamo-nos contrariamente à concessão da 
anistia disciplinar proposta, por ser inconveniente. inoportuna e contrária aos 
princípios que norteiam a administração pública, entre os quais o da 



razoabilidade. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 1.300/97. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
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José Henrique, Presidente - Bilac Pinto, relator- Marcos Helênio - Ajalmar 
Silva - João Batista de Oliveira - Antônio Andrade - Péricles Ferreira -
Sebastião Helvécio. 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N"1.355/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em análise visa 
declarar de utilidade pública a Federação das Associações de Diabéticos do 
Estado de Minas Gerais - FEADEMG -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A matéria foi encaminhada para exame preliminar à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
proposição no 1• turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A FEADEMG tem a finalidade de proteger os direitos e interesses das 

associações de diabéticos no Estado de Minas Gerais. Também se propõe a 
transmitir aos diabéticos e seus familiares uma análise detalhada sobre o 
tratamento da doença e a importância do seu controle, buscando dar-lhes 
orientação e segurança para que possam levar uma vida a mais normal 
possível. 

Por se tratar o diabetes de uma enfermidade degenerativa crônica e sem 
cura, o trabalho da FEADEMG é de vital importância e merece o nosso 
respeito. Portanto, é justo que se conceda à entidade o título declaratório de 
utilidade pública, ora proposto. 

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

1.355/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N"1.357/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n• 
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1.357/97 visa declarar de utilidade pública a Casa de Saúde e Maternidade 
Dr. Pedro Sanches, com sede no Município de Poços de Caldas. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n• 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 
1" tumo de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade já referida exerce atividades de caráter assistencial, tendo em 

vista, principalmente, dar atendimento médico-hospitalar a todas as pessoas 
necessitadas. Para a concretização desse objetivo, promove internações 
cirúrgicas, hospitalização dos enfermos e doa medicamentos à população 
carente, além de manter estabelecimento de ensino de enfermagem. 

Para que possa continuar com seu trabalho, julgamos conveniente que ela 
seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1• tumo, do Projeto de 

Lei n• 1.357/97 com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 
PARECER SOBRE A EMENDA N" 3 AO PROJETO DE LEI N" 1.399/97 

Reunião Conjunta das Comissões de Defesa Social e de Direitos e Garantias 
Fundamentais 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n• 1.399/97 dispõe 
sobre a reorganização e a descentralização do Conselho Penitenciário do 
Estado de Minas Gerais. 

Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, da 
qual recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade com as Emendas n•s 1 e 2, foi a matéria encaminhada às 
Comissões de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
das quais recebeu, igualmente, parecer favorável. Em Plenário, foi 
apresentada ao projeto a Emenda n• 3, que vem a esta Comissão para 
receber parecer, na forma regimental. 

Fundamentação 
A Emenda n• 3, do Deputado lvair Nogueira, pretende incluir, entre as 

atribuições do Conselho Penitenciário, visita às cadeias públicas. A emenda 
refere-se ao inciso I do art. 5" do supracitado projeto, mas, devido a erro 
material, menciona o art. 3°. 

A Lei de Execução Penal (Lei n• 11.404, de 2611/94) dispõe que a cadeia 
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pública é, também, local destinado à custódia de preso e execução da pena. 
Entre as atribuições do Conselho Penitenciário, está relacionada a visita 
regular aos estabelecimentos penitenciários, com o intuito de fiscalizar as 
condições em que estão sendo cumpridas as penas privativas de liberdade, 
de forma a permitir que o poder público supervisione a atuação dos 
responsáveis por qualquer estabelecimento penal onde seres humanos 
permaneçam sob a responsabilidade do Estado. 

A Emenda n• 3 traz importante contribuição ao projeto, uma vez que, nas 
cadeias públicas, encontra-se significativa parcela da população carcerária. 
Deve, portanto, ser acolhida, observando-se a correção do erro material já 
apontado, motivo pelo qual apresentamos a Subemenda n• 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n• 3 ao Projeto 

de Lei n• 1.399/97, com a Subemenda n• 1, a seguir apresentada. 
SUBEMENDA N• 1 À EMENDA N• 3 

Substitua-se, no comando da Emenda n• 1, a expressão "inciso I do art. 3°" 
por "inciso I do art. 500

• 

João Leite, Presidente- José Henrique, relator- Paulo Schettino. 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 

Relatório 
Por meio da Mensagem n• 217/97, o Governador do Estado encaminhou a 

esta Casa o Projeto de Lei n• 1.399/97, que dispõe sobre a reorganização do 
Conselho Penitenciário do Estado, e solicitou tramitação em regime de 
urgência. 

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade e apresentou ao projeto as Emendas n•s 1 e 2. 

A seguir, pronunciaram-se também favoravelmente ao projeto as 
Comissões de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Em Plenário. a matéria recebeu a Emenda n• 3, do Deputado lvair 
Nogueira, a qual vem. agora, a esta Comissão. nos termos do art. 190 do 
Regimento Interno, para receber parecer. em reunião conjunta com a 
Comissão de Defesa Social. 

Fundamentação 
O Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais está previsto na lei 

estadual que estabelece as normas de execução penal como órgão 
consu~ivo e fiscalizador. 

A emenda em apreço visa a acrescentar às atribuições dos Conselhos 
Penitenciários Regionais a realização de visitas regulares às cadeias 
públicas para verificar as condições em que se encontram e supervisionar a 
atuação dos responsáveis pelos estabelecimentos, onde pessoas vivem sob 
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a responsabilidade do Estado. 

As funções do Conselho - analisar e opinar sobre a concessão dos citados 
beneficios, visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários e exercer 
a supervisão e a fiscalização de liberados, sursitários e beneficiados -
exigem presença continua, para uma atuação, realmente, eficaz. 

A CPI do sistema carcerário, recentemente concluída por esta Casa, 
verificou que a demora na concessão de benefícios e, o que é ainda mais 
grave, no atendimento aos direitos do detento ocorre freqüentemente, em 
decorrência da ação pouco eficiente do Conselho, e resulta, muitas vezes, 
do seu distanciamento. 

Por outro lado, a desconcentração das atividades próprias do Estado é, 
hoje, mais do que uma tendência da administração moderna: é uma 
necessidade para a melhoria dos serviços públicos, e, para a aplicação 
correta da justiça, não se pode ficar alheio a essa busca de qualidade. 

A CPI referida apresentou, ao concluir seus trabalhos, projeto de lei com o 
mesmo objetivo, resultado de um amplo e exaustivo debate com a 
sociedade, o qual foi anexado ao seu relatório. Nele estava prevista a 
criação de Conselhos Penitenciários nas cidades-sede das 25 regiões 
administrativas do Estado, o que, certamente, é medida compatível com as 
reais necessidades da população. 

Considerando a importância da desconcentração das atividades próprias 
do Estado, julgamos oportuna a inclusão de algumas emendas, necessárias 
ao aperfeiçoamento do projeto. 

Conclusão 
Pelo· aduzido, somos pela aprovação da Emenda n° 3, apresentada em 

Plenário, com a Subemenda no 1, da Comissão de Defesa Social, e com as 
Emendas n°s 4, 5 e 6, a seguir apresentadas. 

EMENDA N°4 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - O Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, órgão 

consultivo e fiscalizador da execução penal, fica subdividido ~m 25 (vinte e 
cinco) Conselhos Penitenciários Regionais, que serão organizãdos na forma 
desta lei. 

Parágrafo único - Os Conselhos de que trata o 'caput' deste artigo serão 
instalados em cada um dos municípios-sede das regiões administrativas 
instituídas pela Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995, às quais deverão 
atender, bem como às Comarcas situadas em suas respectivas 
circunscrições." . 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - Os Conselhos Penitenciários Regionais subordinam-se 



administrativamente à Secretaria de Estado da Justiça.". 
EMENDA N°6 

Suprima-se o art. 4°. 
Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1997. 
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João Leite, Presidente- João Batista de Oliveira, relator- Adelmo Carneiro 
Leão. 
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ATA DA 312• REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23/10/97 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1• PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n•s 1.472 a 1.477/97 - Requerimento n• 
2.381/97 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e Mauri Torres -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Energética, de 
Educação e de Agropecuária e do Deputado Dimas Rodrigues - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite e Raul Lima Neto - Registro 
de presença- 2• PARTE (ORDEM DO DIA): 1• Fase: Abertura de Inscrições 
- Leitura de Comunicações Apresentadas - Decisão da Presidência; questões 
de ordem - Decisão da Presidência; questões de ordem - Votação de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação; 
questões de ordem; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
continuação dos trabalhos; anulação da votação- ENCERRAMENTO. 

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

José - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Canos Pimenta - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Errnano Batista - Geraldo Santanna - Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa -
lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos 
Helênio - Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Paulo Petfersen - Paulo 
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson 
Trópia. 

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

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

~--------------------~ 
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1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

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

anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
-A Deputada Maria Olivia, s•-secretária, nas funções de 1'-Secretário, lê 

a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Ademir Andrade, Senador, solicitando que se adotem medidas 
reparadoras em relação à prisão de sindicalistas participantes da greve 
nacional dos transportes, no dia 25n/97. (- À Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Mauricio Campos, Secretário de Indústria e Comércio, 
encaminhando oficio do Presidente da Companhia de Distritos Industriais de 
Minas Gerais - CDI-MG -. em que presta informações, em atenção a 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, sobre a implantação de 
distritos industriais nos Municípios de Janaúba e Jaíba. 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública, 
encaminhando exemplar da publicação "Alimentação a Presos". (- À 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Antônio de Lisboa Paduano Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal de Divinópolis, encaminhando cópia de requerimento aprovado por 
essa Casa, em que se solicita a diminuição dos valores das taxas de 
segurança pública. (-À Comissão de Defesa Social.) 

Do Sr. Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, 
encaminhando cópia de requerimento aprovado por essa Casa. em que se 
solicita a elaboração de projeto de lei que proíba a venda de bebidas 
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos 
às faixas de domínio do DER-MG. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG. 
prestando informações, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Justiça, sobre trechos de rodovias citados no Projeto de Lei n' 1.299/97. (-À 
Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em 
Minas Gerais (2), dando ciência da liberação de recursos para a COPASA-
MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira. para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, ele o art. 101, XV, do Regimento Interno.) 

Do Subten. Weliton Eustáquio de Jesus, Presidente da Associação dos 



• 

605 
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
solicitando a aprovação do Projeto de Lei n• 1.300/97. (- À Comissão de 
Defesa Social.) 

Do Sr. Murilo Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, dando ciência da celebração de contrato 
entre esse Ministério e a Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata -
COOPRATA. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 
74 da Constituição Estadual, ele o art. 101, XV, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Marcos Raymundo Pessôa Duarte, Presidente do BDMG, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
Congregação Marista. 

Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral do DER-MG, 
prestando informações, em atenção a pedido de diligência da Comissão de 
Justiça, sobre denominação do trecho da Rodovia MG-111 que liga 
Manhuaçu a lpanema. (-À Comissão de Justiça.) 

De Verene Lopes Cançado, Gerente Comercial da Sucursal de Minas 
Gerais do Sistema Jornal do Brasil, encaminhando exemplar da revista 
"Interior de Minas", produzida por essa sucursal. 

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• 1.472/96 
Dá nova redação ao art. 6° da Lei n• 7.373, de 3 de outubro de 1978. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- O art. 6° da Lei n• 7.373, de 3 de outubro de 1978, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 6• - Os terrenos de que trata o artigo anterior, de área até 1.000m2 

(mil metros quadrados) e edificados, podem ser legitimados em nome de 
quem os venha ocupando de boa-fé por mais de 2 (dois) anos.". 

Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. o 

Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1997 . 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 

Constituição n• 30/96. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Agropecuária e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, ele o art. 103, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N• 1.473/97 
Dispõe sobre a quitação do crédito tributário no caso que especifica e dá 

outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica anistiado, até a data da publicação desta lei, o crédito 

tributário, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada 
ou não a sua cobrança, que, em decorrência de emissão de nota fiscal após 
a data limite f001da para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança do 
ICMS, de multa isolada e de multa de revalidação ou de mora. 

§ 1" - A aplicação de anistia referida neste artigo alcança as parcelas 
relacionadas com multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica 
condicionada ao destaque regular do ICMS em documento fiscal 
tempestivamente escriturado nos livros fiscais, devendo o imposto ter sido 
espontaneamente recolhido. 

§ 2" - A comprovação das condições referidas no parágrafo anterior será 
feito pelo sujeito passivo à repartição fazendária de sua circunscrição, que 
requisitará o Processo Tributário Administrativo, quando for o caso. 

Art. 2" - Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a 
sua cobrança, os honorários advocatícios, quando devidos, serão reduzidos 
ao percentual de 5%, que não incidirá sobre o ICMS espontaneamente 
recolhido. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos honorários 
arbitrados mediante decisão judicial. 

Art. 3" - O disposto nesta lei: 
I - não autoriza a restituição nem a compensação de importância já 

recolhida; 
11 - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em curso. 
Art. 4° - O Poder Executivo disciplinará a forma de execução do disposto 

nesta lei. 
Art. s• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. s•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A emissão de nota fiscal após a data limite fixada para a sua 

utilização ensejou ao Fisco estadual a lavratura de inúmeros autos de 
infração, oportunidade em que foram exigidos o ICMS, a multa de 
revalidação e a multa isolada. 

Ocorre que, em vários casos, o ICMS, regularmente destacado na nota 
fiscal, foi tempestivamente escriturado nos livros fiscais, e o imposto, 
espontaneamente recolhido. 

O objetivo deste projeto de lei é, pois, o de anistiar o crédito tributário, 
formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a 
sua cobrança, que, em decorrência de emissão de nota após a data limite 
fixada para a sua utilização, tenha ensejado a cobrança do ICMS, de multa 
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isolada e de multa de revalidação ou de mora. 

A anistia ora proposta somente alcança as parcelas relacionadas com 
multa isolada e multa de revalidação ou de mora e fica condicionada ao 
destaque regular do ICMS em documento fiscal tempestivamente escriturado 
nos livros fiscais, devendo o imposto ter sido espontaneamente recolhido. 

Como este projeto de lei objetiva alcançar apenas os casos em que o 
ICMS tenha sido espontaneamente recolhido, esperamos contar com o apoio 
dos nossos nobres pares para a sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.474/97 
Declara de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de Nazaré, com sede 

no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de 

Nazaré, com sede no Município de Uberlândia. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundado em 27/4/81, o Núcleo Servos Maria de Nazaré é 

uma entidade sem fins lucrativos, criada com finalidade religiosa, 
beneficente e filantrópica. 

Para melhor desempenhar suas atividades, o Núcleo conta com a 
declaração de sua utilidade pública. A documentação anexa mostra que a 
entidade preenche os requisitos da legislação que rege a matéria. 

- 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" 1.475/97 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Kuoshu Tradicional, 

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 

Kuoshu Tradicional, 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, 16 de outubro de 1997. 
Olinto Godinho 
Justificação: A Federação Mineira de Kuoshu Tradicional é uma sociedade 
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civil sem finalidade lucrativa que presta serviço inigualável dentro da 
comunidade de Belo Horizonte. 

O objetivo primordial da Federação, entre outros, é o de organizar, dirigir e 
fiscalizar, em todo o Estado, campeonatos e torneios de kuoshu tradicional, 
bem como dirigir, desenvolver, orientar e difundi-lo, de acordo com as regras 
reconhecidas pelas entidades de hierarquia superior, observadas as leis e 
determinações emanadas pelo Ministério da Educação e Desportos, pela 
Secretaria de Desportos, pelo Conselho Superior de Desporto e pela 
Confederação Brasileira de Pugilismo. 

A entidade está em funcionamento desde 23/2/95 e vem cumprindo suas 
disposições estatutárias e sociais sem interrupções. Sua diretoria é composta 
de pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos 
respectivos cargos. 

Por reputar como de fundamental importância para a sociedade a criação e 
a manutenção de instituições que visem ao desenvolvimento do desporto, 
dentro do mais acertado espírito comunitário e social, é que submeto à 
apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei. Ademais, a Federação 
Mineira de Kuoshu Tradicional preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 
n• 5.830, de 1971, ele o art. 178, §5°, I e 11, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.476/97 
Declara de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José, com sede no 

Município de Cássia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José, com 

sede no Município de Cássia. 
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. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A história registra há milhares de anos técnicas de 

puericultura e outros métodos de proteção à infância. No Egito, na China, na 
Índia e na Palestina dos tempos bíblicos, a proteção à infância era um fato. 
O combate ao aborto, a assistência aos partos, a amamentação materna, a 
luta contra o abandono de crianças e a proteção às viúvas e aos órfãos 
eram, entre outras, medidas praticadas por esses povos. 

Entre nós, tem-se constatado o aumento do número de menores 
abandonados mesmo nos centros urbanos pequenos, localizados em regiões 
ricas. É o que ocorre, por exemplo, em Cássia, cidade sul-mineira. 
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Com o objetivo de auxiliar as autoridades locais na solução desse grave 

problema, foi fundado, em 2/8/94, na fonna de sociedade civil sem fins 
lucrativos, o Lar Jesus-Maria-José, que se encarrega, por todos os meios ao 
seu dispor, de proteger a criança e o adolescente desamparados. 

Após a aprovação da Lei n• 8.069, que criou o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a entidade passou a desenvolver seu trabalho de acordo com o 
art. 94 desse diploma, que determina respeito absoluto à integridade e aos 
direitos desses indivíduos. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que merece o reconhecimento dos nobres colegas. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelimninar 
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• 1.477/97 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de 

Novo Cruzeiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Novo 

Cruzeiro imóvel de sua propriedade, com área de 880m2 (oitocentos e 
oitenta metros quadrados), situado na Rua Getúlio Vargas, conforme registro 
n• 1.570, a fls. 190 e 191 do livro 3-C de Transcrições das Transmissões do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Registro de Imóveis da 
Comarca de Novo Cruzeiro. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se 
à instalação da Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro. 

Art. 2" - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 
(três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for 
dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Paulo Pettersen 
Justificação: O imóvel a que se refere esta propos1çao, constituído de 

terreno e um prédio de dois pavimentos, foi doado ao Estado pela 
municipalidade em 1965. Hoje, nele encontra-se instalada a Prefeitura 
Municipal, mas a área construída está em precaríssimo estado de 
conservação e pode desabar a qualquer momento, colocando em risco a 
vida das várias pessoas que ali prestam serviços. 

Diante da situação, o atual Prefeito mostra-se disposto a fazer as reformas 
necessárias para impedir uma calamidade iminente, mas somente o retomo 
do imóvel ao patrimônio municipal justifica o investimento. 
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Por tal razão, é imprescindível a aprovação deste projeto de lei, para que 

se possa dar início, o mais breve possível, à obra de restauração do edifício 
e para que se possa concretizar um dos projetos preferenciais da 
municipalidade. 

Por se tratar de iniciativa de grande importância e interesse social, espero 
contar com o indispensável apoio dos nobres pares nesta Casa à sua 
aprovação. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.381/97, da Comissão de Administração Pública, em que pede sejam 

solicitadas ao Secretário do Trabalho as informações que relaciona, 
referentes ao auxílio-creche concedido por essa Pasta a seus servidores. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando a retirada de tramitação do 
Requerimento n• 2.327/97, de sua autoria. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres. 
COMUNICAÇÕES 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
Política Energética, de Educação e de Agropecuária e do Deputado Dimas 
Rodrigues. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Prezados Presidente e demais membros da 

Mesa; caros Deputados e Deputadas; prezado público presente nas galerias, 
o que me traz a esta tribuna é a necessidade de deixar pública a minha 
estranheza diante de certos fatos que vêm ocorrendo na contramão de um 
momento em que passos importantes têm sido dados, no País, pelos 
Governos, para garantir os direitos humanos e prevenir e combater suas 
violações, a exemplo da criação da Secretaria Nacional de Dire-rtos Humanos 
e das inúmeras discussões que subsidiarão a elaboração de planos estaduais 
de direitos humanos e outras reformas importantes. Aqui mesmo, na Casa, 
temos tramitando o projeto do Deputado Romeu Queiroz que coloca no 
currículo escolar o conteúdo Direitos Humanos, para que nossos jovens 
estudantes tenham acesso a essa discussão. 

Depois de um minucioso e exaustivo trabalho, de abril a setembro deste 
ano, desenvolvido pela CPI para investigar as irregularidades do sistema 
penitenciário e carcerário do Estado, a qual tive a honra de presidir, se por 
um lado temos a satisfação de ver tanto a Assembléia Legislativa quanto o 
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Tribunal de Contas e o Ministério Público empenhados em adotar as 
providências sugeridas no relatório da Comissão, o mesmo não podemos 
dizer com relação ao Executivo e à equipe de trabalho do Governador. 

Enquanto o relatório da CPI propôs o afastamento do Delegado André Luiz 
da Rocha de suas funções por violação dos dire~os humanos e a 
exoneração, por incúria administrativa, do Diretor do lnst~uto de 
Criminalistica, Ronaldo Jacques Camargos da Cunha, essas pessoas são 
agraciadas pelo Governo com promoções e outras honrarias. 

O Delegado André Luiz da Rocha foi condenado por torturar, como foi 
constatado pela CPI, o bancário Sidney Cangussu na Delegacia de Furtos e 
Roubos em 1995. Sua pena, de dois anos de suspensão condicional, foi 
transformada em prestação de serviços a entidades assistenciais pelo 
mesmo período. O Delegado, no entanto, já é condenado em outro processo 
e responde por pelo menos outra dezena deles, em sua maioria relacionados 
com maus-tratos, lesões corporais e abuso de autoridade. 

Apesar disso, recentemente, esse profissional recebeu uma promoção para 
o nível 3 de Delegado, em ato assinado pelo Governador Eduardo Azeredo. 

Já o Diretor do Instituto de Criminalistica, Delegado Ronaldo Jacques 
Camargos da Cunha, como também foí constatado pela CPI, foi responsável 
por desmandos que resuHaram em graves prejuízos para o laudo pericial do 
local denominado "igrejinha", no DEOESP, o que provaria sua utilização para 
a tortura, além de ter mentido diante da Comissão. 

Até hoje, o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não temos a 
apuração do incêndio ocorrido nos gabinetes dos Deputados lvair Nogueira, 
Antônio Júlio e Antônio Genaro. E eu queria trazer diante desta Casa o que 
nos trouxeram Peritos: neste momento, há todo um esforço desse Diretor 
para se mudar o laudo que a Assembléia Legislativa recebeu, mostrando que 
o incêndio foi criminoso. O lnst~uto de Criminalistica tenta, neste momento, 
mudar o laudo: tentam encontrar um curto-circuito para mudar o laudo final. 

o Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro Deputado 
João Leite, ficamos perplexos com a promoção dada ao Delegado. A CPI 
está pedindo a exoneração desse Delegado criminoso, autor de crime 
hediondo, para que ele seja banido do serviço público. Esta Assembléia, por 
intermédio da CPI, concluiu e comprovou isso, e de repente ele é promovido. 
Parece até uma afronta a esta Casa. Na gestão do Dr. Ronaldo, o Instituto 
de Criminalistica está se transformando em um instituto de ficção científica. 
Ele está produzindo peças de ficção no Instituto. Ele rasgou o relatório 
parcial feito pelas Peritas Erika e Acidália, queimou o filme daquelas 
fotografias e ainda é agraciado com a Medalha Santos Dumont. Isso é uma 
afronta ao Poder Legislativo de Minas Gerais. Pessoas que deveriam ser 
banidas do serviço público são promovidas nas suas carreiras e 
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homenageadas pelo mais alto escalão do Governo do Estado. Eu gostaria de 
me congratular com V. Exa. e perguntar quais são os critérios da assessoria 
do Governador, da sua equipe, do próprio Governador e da Policia Militar, 
que fazem tudo para arquivar um projeto que concede anistia a 
trabalhadores que lutaram por melhorias salariais, fazem tudo para excluir e 
expulsar do serviço público pessoas que reivindicaram salários, enquanto 
concedem comendas a criminosos, promovendo um Delegado autor de 
crime hediondo inafiançável. Isso é uma inversão de valores. É muito 
perigoso para o povo de Minas Gerais, é muito perigoso para o Governo, 
porque pode levar à interpretação de que ele está conivente e é parceiro das 
ações desse Delegado, incentivando torturas. Esse é um prêmio para um 
torturador, logo é um reconhecimento de que a tortura faz parte da escala 
profissional dos Delegados. 

O Deputado Durval Ângelo (Em aparte) - Acompanhamos, caro Deputado 
João Leite, com muita atenção, seu pronunciamento e vemos com grande 
tristeza na alma o fato de estarmos assistindo à promoção do Delegado 
André Luiz da Rocha, de Delegado 11 para Delegado 111. Também é com 
muita tristeza que vemos o fato de que o Delegado Ronaldo Jacques 
Camargo esteja sendo agraciado com a Medalha Santos Dumont. Isso 
caracteriza um desrespeito ao Poder Legislativo, que fez uma CPI com muita 
seriedade, com grande esforço, e apurou que esses dois senhores têm 
grande responsabilidade, um no caso de tortura e outro nas peças de ficção 
científica que são produzidas no Instituto de Criminalistica. 

Gostaria de crer que o Governador Eduardo Azeredo, que assinou os dois 
atos e assina tantos e tantos documentos no dia-a-dia da sua função, tenha 
sido induzido ao erro pelo Secretário da Segurança Pública, que, em úHima 
instância, não quer efetivar nenhuma das medidas aprovadas pela CP I. Acho 
que resta ao Governador cassar as duas promoções ou demonstrar que tem 
responsabilidade com relação a esses dois absurdos cometidos. 

Faço um apelo aos Deputados que receberão a comenda Santos Dumont. 
Se não houver a revogação da promoção, que Deputado nenhum da 
Assembléia Legislativa esteja presente à solenidade. O Presidente desta 
Casa, Deputado Romeu Queiroz, deve fazer um apelo: caso não haja a 
revogação, que esta Assembléia, em protesto, em solidariedade ao trabalho 
da CPI e às vitimas desses dois senhores, não esteja presente em Santos 
Dumont para receber a comenda. 

Aproveito para dizer que o Secretário Tarcisio Henriques - Secretário, 
digamos lá, da Justiça do Estado de Minas Gerais - entrou com 
representação contra nós no Ministério Público e vem promovendo pressões 
nos jornais, principalmente sobre jornalistas - o que vai ser objeto de 
intervenção futura nossa - quanto ao noticiário em relação à pífia 
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representação que entrou contra nós no Ministério Público. É também 
lamentável porque é Deputado e deveria zelar mais pelo Poder Legislativo e 
colocar em prática as medidas sugeridas por este Poder. 

O Deputado João Leite - Agradeço aos Deputados pelos apartes e gostaria 
de encerrar, Sr. Presidente, dizendo da nossa estranheza. 

Ao mesmo tempo em que o Governo orienta sua base na Assembléia 
Legislativa a arquivar o projeto de lei que garantiria anistia aos praças da 
Polícia Militar por atos praticados durante as manifestações por melhores 
salários, permitindo, assim, que os abusos e os atos de maior gravidade 
tragam conseqüências administrativas para seus autores, decide agraciar 
com a Medalha Santos Dumont, um mérito de grande porte, exatamente o 
Delegado que tentou impedir que a CPI tivesse acesso à verdade. Será que 
a equipe do Governador não consegue ver gravidade nos atos de 
responsabilidade desse Diretor apurados pela CPI? 

Os discursos e a prática não podem continuar afastados por profundos 
abismos como tem sido comum observarmos. 

Precisamos de um novo sentimento em Minas. 
Aproveito ainda a oportunidade para pedir aos colegas Deputados apoio 

para a aprovação do projeto do Presidente, Romeu Queiroz, que trata da 
introdução da matéria Direitos Humanos nas diversas disciplinas dos 
curriculos escolares do Estado e para o projeto da CPI que transforma a 
Secretaria da Justiça em Secretaria de Direitos Humanos, além de criar a 
Superintendência de Direitos Humanos, que será responsável pela 
implementação do Programa Estadual de Direitos Humanos, tema que 
estaremos discutindo na Assembléia Legislativa no primeiro semestre do 
próximo ano para reunir sugestões. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu 

Queiroz, Exmos. Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, 
senhores da imprensa, antes de entrar no assunto que motivou minha vinda 
a esta tribuna, quero responder publicamente uma perguntã que me foi 
dirigida por algumas pessoas importantes, amigas: se o discurso que fiz 
ontem estava relacionado ao fato de haver este Deputado perdido a 
Presidência da Comissão de Meio Ambiente. Minha resposta é clara: 
absolutamente, não tem nada que ver uma coisa com a outra. A denúncia 
que fiz trata da injustiça que se está impondo à população do Brasil, que vê, 
neste limiar do ano 2000, do século XXI, a oportunidade de experimentar 
uma era iluminada, em que todos, com as mais diversas vertentes de 
pensamento, terão a oportunidade de expor o seu ponto de vista. 

No momento, temos a oportunidade de ver segmentos da sociedade que 
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gostariam de se expressar publicamente, como os segmentos religiosos -
sim, somos um Pais cristão -, as categorias, os sindicatos. Deveriam todos 
ter liberdade. A rádio comunitária dá a todo cidadão a oportunidade de se 
comunicar e, evidentemente, contribuir com todos, com aquilo que sabe, e 
policiar outros por aquilo que ouve e pode combater, se vê agora, por causa, 
sem dúvida, ou de um compromisso mancomunado com os proprietários das 
rádios chamadas livres ou, ainda, por ignorância. Porque Jesus, certa feita, 
disse aos fariseus e aos juízes da época: "Errais por não conhecerdes as 
Escrituras e nem o poder de Deus". Por não conhecer ou por desconhecer, 
talvez, o princípio básico de uma nação sadia, democrática, livre, que 
prospera, que progride, e onde é o pensamento livre. A palavra, porque a 
palavra tem o poder de construir e de destruir, se ela é exposta com 
liberdade, se vê agora obrigada a fechar emissoras de rádios comunitárias 
usadas. Já no seu nascimento, os segmentos sérios, como, por exemplo, o 
segmento evangélico, denunciado numa pergunta pelo companheiro de 
partido, o nobre colega José Braga. 

Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, estaremos ainda 
nessa batalha. Se necessário for, estaremos unindo um grupo de homens 
conscientes em defesa das rádios comunitárias, da liberdade de expressão 
no nosso País, porque fechar essas emissoras é fechar a porta para o 
progresso, para a liberdade. Fechar essas emissoras é fechar a porta até 
para o orgulho brasileiro lá fora, porque isso é uma demonstração de 
despotismo, de extremismo, de privação da liberdade, porque o que liberta o 
homem é a palavra, é a verdade. Essa autoridade federal, cujo nome eu 
procurei saber - e já me foi dado, mas me esqueci pois não guardo muito 
bem os nomes - está cometendo, mesmo sem saber, um pecado grave 
contra a liberdade do povo brasileiro. Tanto assim que a Carta de Costa 
Rica, da qual o Brasil é signatário, e a Carta das Nações dizem que a difusão 
de qualquer rádio de até 25W será livre neste País. 

Srs. Deputados, comecei respondendo a uma pergunta ... 
O Deputado Ivo José (Em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo por trazer 

ao debate o assunto relativo às rádios comunitárias, neste Plenário. Creio já 
estarmos um pouco atrasados no que tange a esse debate no nosso Estado, 
no nosso País. Sabemos que os países da América Latina, do Caribe, estão 
atrasados na discussão da democratização dos meios de comunicação, das 
comunicações alternativas e, também, das rádios comunitárias. Sabemos 
que é muito importante termos critérios, regulamentações para utilizar a 
grande camada de freqüência de rádios e colocá-las à disposição das 
pequenas comunidades, das instituições, das populações que precisam 
crescer em condições de igualdade. 

Parabenizando-o pelo seu pronunciamento, gostaríamos de dizer que 
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temos visto, com grande satisfação, a discussão desse assunto no seio da 
sociedade. Temos a Associação Mineira de Rádios Comunitárias aqui, em 
Minas Gerais, com sede na Av. Álvares Cabral, n• 400, que realizou, nos 
dias 11 e 12 de outubro, o segundo encontro das rádios comunitárias. 
Acontecerá no próximo sábado, no SINTEL, sito na Avenida Amazonas, na 
sede do Sindicato dos Telefônicos, às 9h30min, a primeira assembléia para 
eleger a entidade das TVs comunitárias em Minas Gerais. 

Para concluir, gostaria de aproveitar a oportunidade, Deputado Raul Lima 
Neto, para trazer a informação de que, neste momento, está acontecendo 
um encontro no BDMG, com o Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, 
com os Prefeitos do Leste mineiro, do Vale do Aço, do vale do rio Doce e do 
vale do Mucuri com o objetivo de discutir uma obra de suma importância, 
que é a duplicação da nossa rodovia, de Belo Horizonte ao vale do rio Doce, 
para integrar esse eixo importante do nosso Estado ao grande centro de Belo 
Horizonte, a São Paulo, ao MERCOSUL. Gostaria de trazer essa informação, 
neste momento, e convidar os Deputados a comparecer ao BDMG para, 
posteriormente, darmos seqüência ao debate que estamos fazendo, nesta 
Casa e na região, sobre a duplicação da BR-381 e da BR-262, de Belo 
Horizonte a Governador Valadares, a fim de não isolarmos, cada vez mais, 
essa região importante para o desenvolvimento do Estado. Muito obrigado. 

O Deputado Raul Lima Neto - Eu agradeço a participação do Deputado Ivo 
José. Deputado, gostaria de fazer coro com toda iniciativa, com toda 
associação em defesa da liberdade de expressão das rádios comunitárias. O 
Brasil está atrás desse despertar que acontece agora em nossa Nação. Sem 
dúvida, vai trazer um avivamento espiritual muito grande a todas as cidades, 
a todas as regiões, e eu diria a todos os Estados. O Brasil inteiro precisa 
experimentar isso, a liberdade da comunicação, e acabar com o monopólio 
absoluto dos proprietários das emissoras de rádio chamadas livres, porque 
isso é um prejuizo muito grande para toda a Nação brasileira. 

Nesses 3 minutos apenas que me restam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
porque não é este o momento ainda, eu quero me dirigir a todos os 
ambientalistas do Estado de Minas Gerais, aqueles com -quem tive a 
oportunidade de estar na condição de Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente. Ontem, este Deputado, evidentemente contra a sua vontade -
prevaleceu a vontade daqueles que não queriam este Deputado na condição 
de Presidente da Comissão de Meio Ambiente -, numa decisão politica, 
normal, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente, passou a 
presidência ao nobre Deputado lrani Barbosa. 

Quero dizer a todos os companheiros ambientalistas que eu sou 
ambientalista por convicção filosófica e fé, porque a Biblia é ambientalista. E 
sei que a natureza não somente retribui, mas também vinga. Não podemos 
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continuar com o descaso que temos tido para com aquela que nos 
demonstra amor, porque é uma obra de Deus, e Deus não faz nada morto, 
ele faz as coisas vivas. É certo que os rios são vivos, que as matas são 
vivas. Não podemos continuar com o desmatamento, como vem 
acontecendo, com a destruição dos nossos cerrados, onde se encontram, 
prestem atenção, 2/3 das águas do nosso País. Deve haver fiscalização - e 
este Deputado propôs e comentará no momento exato sobre projetos seus 
em relação aos quais esta Casa, sem dúvida, cumpriu o seu ministério e a 
sua vocação para legislar. Legislar sobre projetos como desta Comissão de 
Meio Ambiente e deste Deputado, que originaram o Código da Pesca, que 
preserva o nosso rio Pandeiros, o único rio berçário da bacia do São 
Francisco, além de outras iniciativas que temos no meio ambiente, assim 
como o projeto que proíbe a destruição dos cerrados para fins de 
carvoejamento, porque, se tirarmos aquelas matas tortas e suas raízes, nós 
desequilibraremos o sistema. As águas descem para os rios, causam os 
alagamentos, causam uma espécie de hemorragia neste planeta. E cumprir-
se-ão as profecias daqueles que não confiam no homem, de que o problema 
da terra será a água, em menos de uma década. 

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o Deputado que assumiu essa 
tão importante presidência saiba que terá este Deputado como colaborador, 
para ajudá-lo e para estar ali também, com sugestões e críticas, mas, 
principalmente, com sugestões, para que se faça melhor do que eu 
proponho. Muito obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - A Presidência registra a 

presença em Plenário dos ex-Deputados Almir Paraca, Prefeito de Paracatu, 
e Luiz Antônio Zanto, Prefeito de Frutal. 

2" PARTE (ORDEM DO DIA) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscri1os, 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 pelas Comissões de Agropecuária e Política 
Rural - aprovação, na 70" Reunião Ordinária, do Requerimento no 2.353/97, 
de autoria dessa Comissão; de Educação - aprovação, na 18" Reunião 
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Extraordinária, do Projeto de Lei n• 1.334/97, do Deputado Baldonedo 
Napoleão, e dos Requerimentos n•s 2.357/97, do Deputado Dimas 
Rodrigues, 2.360/97, do Deputado Paulo Piau, e 2.368/97, do Deputado 
Roberto Amaral; e de Política Energética - aprovação, na 41" Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n•s 2.309, 2.318 e 2.319/97, do Deputado 
Roberto Amaral (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Dimas Rodrigues -
falecimento do Sr. Roberto Silva, em Janaúba. (Ciente. Oficie-se. ). 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência deixa de receber o requerimento do Deputado Gilmar 

Machado e outros, em que solicitam a apreciação do Projeto de Lei n• 
1.300/97 pelo Plenário desta Casa, uma vez que o art. 105 do Regimento 
Interno só se aplica às matérias previstas no art. 104, o que não é o caso do 
Projeto de Lei n• 1.300/97, do Deputado João Batista de Oliveira. 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Geraldo Rezende, 3°-Vice-Presidente, na funções de Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o art. 105 tem que ser 

entendido, também, de acordo com as normas deliberativas da Presidência. 
A primeira, a Decisão Normativa n• 2, feita à época em que era Presidente o 
Deputado Kemil Kumaira, e a Decisão n• 487, de 1990, das quais V. Exa. 
deveria estar fazendo as deliberações, tratam exatamente do seguinte: a 
Decisão Normativa n• 2 diz que não poderíamos tratar todas as matérias 
atinentes ao art. 104, mas teríamos que também levar em consideração 
alguns artigos combinados com o art. 195 e também com as normas do art. 
187 do Regimento Interno. 

É exatamente em virtude dessas questões que estamos entendendo que 
procede a nossa solicitação, assinada não só por mim, mas por outros 
Deputados, de que o Plenário possa receber, já que é um caso excepcional, 
e normas deliberativas da Casa, interpretando essas matérias anteriormente, 
chegaram a essa conclusão. Agora, se a definição de V. Exa. for pelo não-
acatamento, teríamos que suprimir do nosso Regimento lnteroo essas duas 
normas deliberativas, porque seria uma nova interpretação da Presidência 
ao art. 105 . 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao ilustre Deputado que formalize 
a sua questão de ordem. 

O Deputado Gilmar Machado - A minha questão de ordem é a seguinte: de 
acordo com o art. 105, estamos solicitando, dentro do prazo regimental de 48 
horas e com 1/10 dos membros - aliás, com mais de 1/10 dos membros 
desta Casa - um novo exame desta matéria pelo Plenário. V. Exa. se baseou 
apenas no art. 104 e não levou em consideração, para sua resposta, as 
Normas Deliberativas n•s 2 e 487, de 1990 . 
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Então, gostaria de solicitar que, antes que deixe de acatar a minha 

solicitação, V. Exa. dê uma resposta com base nessas normas também. Se 
não for nesta mesma reunião, que seja na seguinte, para que de fato 
conheçamos, com maior tranqüilidade, o entendimento que V. Exa. estará 
dando ao Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Gilmar Machado, 
que o art. 105 estabelece o seguinte. (-Lê:) 

"Ao Plenário será devolvido o exame, global ou parcial, do mérito de 
proposição apreciada conclusivamente pelas comissões", o que não é o caso 
da proposição a que se refere. Assim, a Presidência solicita de V. Exa. que 
formalize a sua questão de ordem, para que possamos examiná-la. 

O Deputado Gilmar Machado - Estou exatamente fazendo a formalização 
da minha questão de ordem. Estou dizendo que o artigo é muito claro: "Ao 
Plenário será devolvido o exame, global ou parcial, do mérito de proposição 
apreciada conclusivamente pelas comissões". 

O art. 199 do Regimento Interno estabelece que "considerar-se-á rejeitado 
o projeto que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as 
comissões a que tiver sido distribuído". Então, a comissão concluiu que não 
quer mais a tramitação, correto, Deputado Péricles? Tanto é que o projeto 
vai ser arquivado. Senão, não teria concluído a matéria. E é uma proposição 
apreciada na comissão. Deliberou-se pela rejeição nas duas comissões. Se 
foi rejeitada nas duas comissões, a matéria vai ser arquivada, e as 
comissões serão conclusivas. E é exatamente por isso que estamos 
solicitando. 

E diz mais o artigo: "Se no prazo de 48 horas, contado da publicação da 
decisão no 'Diário do Legislativo'". Aí temos que fazer uma ressalva, porque 
a matéria ainda não foi publicada no "Diário do Legislativo". Só será 
publicada amanhã. Inclusive estou me antecipando ao prazo. Se fosse levar 
ao pé da letra o Regimento, eu teria prazo até segunda-feira para fazer a 
minha solicitação, mas já estou fazendo agora. E continua: "houver requerido 
de 1/10 dos membros da Assembléia ... Um décimo equivale a 7,7. 
Arredondando, dá 8. Apresentamos 13 assinaturas. ~Então, está 
perfeitamente adequada a nossa solicitação e, ainda, consubstanciada em 
normas deliberativas anteriores. feitas, uma pelo Deputado Kemil Kumaira, e 
a outra, no exercício da Presidência interpretando questões semelhantes. 

Então, gostaria que V. Exa., ao formular a sua resposta à minha questão 
de ordem pelo não-recebimento, pudesse, então, se utilizar dessas normas. 
Caso contrário, a decisão de V. Exa. suprime essas normas deliberativas da 
Mesa, que, portanto, devem sair do nosso Regimento Interno. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai examinar as notas taquigráficas da 
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questão de ordem do ilustre Deputado Gilmar Machado e, oportunamente, 
vai dar a resposta. 

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, este Deputado julga a 
questão de ordem, uma vez que esse assunto está dentro da ordem. 
Acreditamos que, em todas as matérias em que as comissões são 
conclusivas, evidentemente, elas podem concluir ali sobre determinado 
assunto e esse assunto, não vir a este Plenário. 

Mas também diz o Regimento Interno que um projeto, mesmo rejeitado em 
Plenário, pode retomar até imediatamente se houver a assinatura de 2/3 ou 
da maioria dos Deputados. Estamos encaminhando, agora, ao Exmo. Sr. 
Deputado Romeu Queiroz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, um requerimento com o seguinte teor: (-lê:) "Os 
Deputados que este subscrevem vêm, regimentalmente apoiados, devido à 
importância do assunto, requerer urgência para a consideração em Plenário 
do Projeto de Lei n• 1.300/97, de autoria do honrado Deputado João Batista 
de Oliveira. Impõe-se tal medida já que o cunho social do documento é 
incontestável, além de darmos nós resposta à família mineira". 

Esta soberana Casa de legisladores apreciará e julgará o projeto com toda 
serenidade. Entendemos que a disciplina é a estrutura óssea da polícia, de 
qualquer corporação militar. Mas entendemos que, como esta Casa tem 
colaborado de forma ímpar para que se pense, para que se faça uma 
reflexão sobre o próprio "interna corporis" nessa corporação tão importante, 
de suma importância para a segurança do povo do Estado de Minas Gerais, 
esta Casa poderá melhorar a corporação, porque é uma Casa também 
política. E o acontecimento, o evento que gerou essas mudanças - e uma 
reflexão profunda dentro do próprio corpo militar, trazendo aqui 
conferencistas de fama e de conhecimento internacional -, vai, sem dúvida, 
melhorar bastante a situação, porque precisa melhorar a corporação, já que 
foi um movimento político também. Este Deputado entende que esta Casa é 
quem mais pode - porque é também uma Casa parlamentar - julgar com 
serenidade se esses soldados, nesse caso, devem ou não ser anistiados, 
porque eles foram compelidos, fazem parte de uma explosão política, talvez 
causada até pelas reflexões anteriores nesta Casa, com os subcomandos, 
com os Cabos, Soldados, Comandantes. Discutimos a viabilização de se 
mudar o orçamento para dedicar uma renda bem maior a esse corpo. Desde 
o início dizíamos: "um dia vai doer, porque é um corpo sadio, e não se pode 
aguardar segurança de quem não tem segurança". Os salários que damos 
são uma vergonha e uma precipitação na iniqüidade. 

Agora, senhores, será que nós vamos retroceder? Vejo que esta Casa 
pode colaborar, inclusive, com S. Exa. o Governador do Estado no sentido 
de dar-lhe uma contribuição para que a sua decisão seja a mais justa 



620 
possível, porque temos a convicção de que é isso que ele quer. 

Nós iremos, agora, contar com a compreensão. Temos alguns colegas que 
já assinaram para que esse requerimento seja dirigido à Mesa, para que esse 
projeto, que julgamos de tremenda importância social para o momento, seja 
discutido onde deve ser: no lugar do pensamento, das exposições, dos 
debates. Vamos para o grande debate, porque, se se demitir, talvez a 
situação possa ser pior. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Raul lima Neto 
que, oportunamente, responderá à questão de ordem do ilustre Deputado, 
uma vez que ela versa, exatamente, sobre a matéria que também foi motivo 
de questão de ordem do Deputado Gilmar Machado. Quanto ao 
requerimento, a Presidência solicita ao ilustre Deputado que o formalize. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência deixa de receber o requerimento do Deputado Marcos 

Helênio, em que solicita a audiência da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.300/97, por 
tratar-se de matéria vencida, uma vez que o projeto recebeu, quanto ao 
mérito, parecer contrário das Comissões de Defesa Social e de 
Administração Pública, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado 
e, por conseguinte, arquivado, nos termos do art. 199 do Regimento Interno, 
o qual tem aplicação imediata. 

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Geraldo Rezende, 3°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, está havendo uma 

reformulação no Regimento da Casa. Vários pontos foram colocados, 
inclusive alguns que não deveriam constar, pois, evidentemente, seriam 
objeto de matéria à parte do Regimento, por exemplo, a Emenda n• 51, que 
nos parece uma boa idéia, mas não sabemos se será, de fato, uma boa idéia 
para o conjunto dos funcionários da Casa. É preciso discutirmos mais. 
Entretanto, a Casa procura ser mais realista que o rei em determinadas 
questões em que a interpretação é dúbia. É preciso recorrer, e, nesse caso, 
apelamos aos Consultores para verificarem o que prevê o art. 245, que diz: 
"audiência de comissão ou reunião conjunta de comissões para emissão de 
parecer sobre determinada matéria, observado o disposto no parágrafo único 
do art. 190"; e, também, o art. 187, que diz: "sem prejuízo do exame 
preliminar da Comissão de Constituição e Justiça ... ", que deu parecer pela 
legalidade, juridicidade e constitucionalidade do referido projeto, "nenhuma 
proposição será distribuída a mais de três comissões ... ". Entendemos que foi 
distribuído a duas Comissões - a de Defesa Social e a de Administração 
Pública. Sendo assim, o nosso requerimento é perfeitamente válido, no 
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nosso entendimento, e gostaiia que os regiméntalistas pudessem avaliar 
melhor a questão. O Deputado Gilmar Machado tem, realmente, um cuidado 
muito grande com o Regimento. Gostaríamos, também, que esta Casa o 
tivesse e não fizesse uma avaliação precipitada e politica, sob a orientação 
de uma Liderança. Não que tenha que ver com a Liderança do Governo. 
Governo é Governo, e Oposição é Oposição. Aliás, esse é outro assunto, 
pois, às vezes, quem é Governo reivindica ser Oposição, por circunstâncias, 
essa questão que vamos debater em um outro momento, mais apropriado. 
Entretanto, queremos verificar tudo o que ocorrer. Dizer que esse projeto não 
pode ser votado na Casa porque o Governador vai deliberar sobre o decreto, 
é o mesmo que dizer que esta Casa é submissa, subserviente e 
incompetente. Sendo assim, temos que avocar o direito de apreciar o projeto 
e decidir, e não deixá-lo nas mãos do Governador, simplesmente, porque ele 
quer tirar proveito politico, mostrar que tem preocupação com a justiça, etc. 
Por isso, recorremos, no momento, à questão regimental. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder, primeiro, à questão de 
ordem do Deputado Marcos Helênio, dizendo o seguinte: a matéria foi 
distribuída a duas comissões, além da Comissão de Justiça, e o art. 199 do 
Regimento Interno é claro: "Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber, 
quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões a que tiver sido 
distribuído". 

O Deputado Marcos Helênio - Sim, mas a hipótese era uma terceira. Aqui 
está dizendo que pode de todas. Então, depois que ele for rejeitado na 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, claro. 

O Sr. Presidente- Esclarecendo o ilustre Deputado, a tramitação do projeto 
foi encerrada; por esse motivo, já não é objeto de apreciação. Solicito ao 
Deputado Marcos Helênio que formalize a sua questão de ordem, para que 
possamos examiná-la e responder a ela, oportunamente. 

O Deputado Gilmar Machado - Presidente, são duas questões preliminares. 
Primeiro: "Será submetido a votação requerimento escrito que solicitar: ... 
inciso XV - audiência de comissão ou reunião conjunta de CQmissões para 
emissão de parecer sobre determinada matéria, observado õ disposto no 
parágrafo único do art. 190 do Regimento Interno". Voltemos ao art. 190, que 
diz: "A audiência de qualquer comissão sobre determinada matéria poderá 
ser requerida por Deputado ou comissão. Parágrafo único - Na mesma fase 
de tramitação não se admitirá renovação de audiência de comissão". Então, 
o Deputado Marcos Helênio, em momento nenhum, incorreu em erro ao 
apresentar o seu requerimento, porque não está pedindo renovação de 
audiência, o que o art. 190 proibiria. 

Segundo, o Deputado Marcos Helênio tem o direito, de acordo com o art. 
190, de apresentar o requerimento. 
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Terceiro, o art. 245 lhe assegura o direito de ter esse requerimento 

submetido a votação, de acordo com o inciso XV. 
Quarto, o art. 199 do Regimento Interno - o artigo ao qual V. Exa. Está-se 

apegando - diz: "Considerar-se-á rejeitado o projeto que receber, quanto ao 
mérito, parecer contrário de todas as comissões a que tiver sido distribuído". 
Ontem foi encerrado, mas a fase é considerada conclusiva quando é 
publicada. E ainda não foi publicada. Pergunto a V. Exa.: No "Minas Gerais" 
de hoje, consta a publicação do encerramento das comissões? 

O Sr. Presidente- Não tenho essa informação. 
O Deputado Gilmar Machado - Exatamente, não foi encerrado, e, se não 

foi encerrado, o requerimento, então, procede. Só é considerado encerrado a 
partir da publicação; se não houve publicação, não houve encerramento da 
matéria. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que responderá a 
todas essas questões de ordem oportunamente. Vamos fazer um 
levantamento das notas taquigráficas, baseá-las no Regimento Interno e 
responder a elas. 

O Deputado Gilmar Machado - Presidente, mas V. Exa. tem de nos dar 
uma garantia, porque senão o meu prazo vence. Publicada no "Minas 
Gerais". é concluída a matéria final nas comissões, e eu não terei mais 
direito, porque o Regimento me impede. Regimentalmente eu estaria 
impedido de fazê-lo. Mas, como o "Minas Gerais" ainda não publicou a 
matéria, queria saber de V. Exa.: V. Exa. assegura-nos que o dia em que V. 
Exa. colocar, se ficar garantido que é o que está publicado no "Minas 
Gerais", e como não o foi, o prazo retroage? E isso que eu gostaria de saber. 

o Sr. Presidente- A Presidência dará garantia regimental a V. Exa. 
o Deputado Gilmar Machado- Sim, mas a garantia regimental que V. Exa. 

irá dar-me é a seguinte: já passou o prazo. porque já tinha sido publicada, e 
aí eu perdi. Tem de ser agora. Não tem jeito, porque meu prazo é de 48 
horas. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência responderá oportunamente. 
O Deputado Gilmar Machado- Não é possível V. Exa. fazer isso, porque V. 

Exa. teria que colocar o requerimento em votação. E V. Exa. não tem a 
informação. 

O Sr. Presidente - Naturalmente, estou obedecendo ao Regimento Interno 
da Casa, e vou respondê-la oportunamente. 

O Deputado Gilmar Machado- Se V. Exa. responder na terça-feira, já terão 
se passado as 48 horas da publicação. 

O Deputado Durval Ângelo - O requerimento foi lido, e, a partir do 
momento em que isso ocorreu, advogamos a prerrogativa do Plenário, 
conforme regimentalmente estabelecido, de decidirmos sobre ele. Ele foi 
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lido. Se ele não estivesse constando na leitura, o Presidente poderia usar 
dessa prerrogativa de aguardar parecer da Consultoria para decidir. Se 
assim não for, V. Exa. estaria cerceando o direito da Oposição de defender 
suas idéias. O Presidente leu, então o requerimento consta na pauta. Se 
houver algum aspecto do próprio requerimento que vá ferir o Regimento, 
então que venha uma decisão posterior da Mesa, mas, a partir do momento 
em que o Presidente o leu, ele deu garantias para que ele pudesse ser 
apreciado pelo Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que o 
requerimento foi lido para que, a seguir, pudesse ser proferida a decisão 
sobre o seu recebimento. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que 

solicita, na forma regimental, seja atribuído regime de urgência ao Projeto de 
Lei n• 1.466/97, de sua autoria, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária e Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba, com sede no 
Município de João Monlevade. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Questões de Ordem . 
O Deputado Gilmar Machado - Antes da votação do requerimento, eu já 

tinha solicitado a palavra pela ordem. V Exa. está passando por cima do 
Regimento. 

O Sr. Presidente- Se a questão de ordem for referente à votação ... 
O Deputado Gilmar Machado- É evidente que é sobre a votação. Antes da 

votação, eu solicitei uma questão de ordem para dizer que não há "quorum" 
para que ela se realize, motivo pelo qual solicito o encerramento da reunião. 
Como V. Exa. pode declarar esse projeto aprovado? É preciso anular a 
votação, porque V. Exa. não pode passar por cima do Regimento. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 
não há "quorum" para o prosseguimento da reunião, motivo pelo qual solicito 
o encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - Em virtude das questões de ordem, a Presidência vai 
determinar seja feita verificação de votação . 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não há "quorum" para 

votação nem para continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a Presidência 
toma sem efeito a votação do requerimento . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 

Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 24, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião . 

~----------------------------------------~ 
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ATA DA24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 

Às quinze horas do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente infonna 
que a reunião se destina a ouvir o Sr. Marcus Vinicius Caetano Pestana da 
Silva, Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral, que 
prestará esclarecimentos sobre a consultoria realizada pela Deloitte Touche 
Totmatsu lntemational nas obras de saneamento do Estado. O convidado faz 
sua exposição, que é seguida de debates com a participação de todos os 
parlamentares, confonne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
detennina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1997. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas -

Wilson Pires- Adelmo Carneiro Leão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.276/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o Projeto de Lei em epígrafe objetiva 
cassar o titulo de utilidade pública do Conselho Federal dos Pastores do 
Brasil. 

Publicado no "Diário do Legislativo", de 27/6/97, foi o projeto encaminhado 
a esta Comissão para exame preliminar, nos tennos do disposto no art. 195, 
ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo visa cassar o titulo declaratório de utilidade 

pública outorgado ao Conselho Federal dos Pastores do Brasil, por meio da 
Lei n° 11.877, de 24/8/95. 

Na época em que foi apreciado o processo da referida entidade, a 
Comissão de Constituição e Justiça, após exame minucioso dos documentos 
apresentados, concluiu que ela se encontrava amparada legal e 
constitucionalmente para a obtenção do titulo declaratório de utilidade 
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pública. Posteriormente, o autor da matéria que ora analisamos tomou 
conhecimento de que a instituição tiavia modificado inteiramente seus 
estatutos e, analisando o elenco estatutário que hoje a norteia, deparou com 
normas que infringem frontalmente direitos garantidos constitucionalmente, o 
que o levou a apresentar o projeto em tela. 

Com efeito, o art. 4° do atual estatuto do Conselho Federal dos Pastores do 
Brasil prescreve o que se segue: "Todas as entidades de classe registradas 
no Brasil estarão subordinadas ao C.F.P.B, devendo se filiar ao Conselho 
Federal dos Pastores do Brasil para receberem o aval do órgão máximo de 
poder federativo, sendo: Ordem de Pastores, Conselho Nacional de 
Pastores, Conselhos Estaduais de Pastores, Conselhos Regionais, Locais, 
União de Pastores, Confederação de Pastores e Associação de Pastores. A 
não-filiação dos mesmos resu~ará na cassação e extinção dos mesmos 
sumariamente e. automaticamente". 

Reportando-nos à Constituição Federal, especialmente ao art. 22, inciso 
XVI, podemos verificar que o particular avocou para si uma competência que 
é privativa da União, qual seja, a de estabelecer condições para o exercício 
de profissões. Podemos citar, ainda de seus estatutos, a norma que 
incisivamente dispõe que compete à entidade a regulamentação a que se 
refere o aludido art. 22. Assim estabelece o art. 15 do estatuto do referido 
Conselho: "O C.F.P.B. - Conselho Federal dos Pastores do Brasil 
regulamentará o exercício das funções e vocações ministeriais e pastorais 
em toda a República Federativa do Brasil. .. ". 

Além disso, foram ignoradas normas estabelecidas pelo art. s• da Carta 
Magna, que representa um dos mais avançados elencos de um estado 
democrático de direito, transgredindo frontalmente, entre outros, o direito 
conferido aos indivíduos de se associarem livremente. 

Como se isso não fosse suficiente, foi ignorado em seus estatutos que 
compete ao Judiciário proferir sentença e fixar a pena, como dispõe o art. s•, 
XIX, da Constituição Federal: "As associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o tránsito em julgado.". -

É importante ressa~ar ainda que a entidade tem por intenção, embora não 
o consiga por contrariar frontalmente a lei civil, impedir o registro civil de 
outras associações que não esteja autorizado por ela. 

Detendo-nos pormenorizadamente nos vários dispositivos do atual estatuto 
da entidade e verificando que eles contrariam disposições legais e 
constitucionais, concluímos que não há óbice à tramitação do projeto que 
postula retirar o título que foi outorgado à entidade. 

Entretanto, o título declaratório de utilidade pública foi conferido ao 
Conselho Federal dos Pastores do Brasil por ato legislativo, e a única forma 
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de sustar seus efeitos não é por meio da cassação, mas sim pela revogação 
da lei que o instituiu. Dessa forma, somos obrigados a apresentar substitutivo 
à matéria, para que tenhamos certeza dos efeitos desejados. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.276197 na forma do Substitutivo n• 1, 
redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO N• 1 
Revoga a Lei n• 11.877, de 24 de agosto de 1995, que declara de utilidade 

pública o Conselho Federal dos Pastores do Brasil. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica revogada a Lei n• 11.877, de 24 de agosto de 1995, que 

declara de utilidade pública o Conselho Federal dos Pastores do Brasil. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. · 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Navarro 

Vieira - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.309197 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Paraisópolis, com sede no Município de 
Paraisópolis. 

Publicado em 7/8197, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts. 
195 e 103, V, "a". 

Fundamentação 
A APAE de Paraisópolis tem personalidade jurídica, funciona há mais de 

dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não 
remuneradas pelos cargos que exercem. 

A entidade preenche, portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei n• 
12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública. 

Entretanto, faz-se necessário atterar a redação do art. 1• do projeto para 
correção do nome da instituição, o que fazemos por meio de emenda. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1 .309197 com a 
Emenda n• 1, a seguir redigida. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se a seguinte redação ao art. 1•: 
"Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais- APAE de Paraisópolis, com sede no Município de 
Paraisópolis.". 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.332/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em análise dispõe 
sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá outras 
providências. 

Publicada em 19/8/97, a proposição foi distribuída a esta Comissão para 
ser analisada quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, 
nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em foco estabelece as situações em que é proibida a 

utilização de veículo automotor oficial de serviço, legitima a autoridade 
policial para apreender qualquer veículo que se encontre em situação 
irregular, prevê sanções para as partes infratoras e ainda promove a 
legitimidade de qualquer cidadão para oferecer denúncia de infração à leí 
nos casos de flagrante. 

A matéria encontra respaldo nos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, norteadores da 
administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
conforme o estabelecido no art. 37, "caput", da Constituição da República. A 
esses princípios soma-se o da razoabilidade, estatuído no art. 13 da Carta 
mineira. 

A medida mostra-se razoável porque promove a transparência dos atos da 
administração pública, uma vez que prevê os meios de fiscalízação desses 
atos bem como as sanções que serão aplicadas aos infratores da lei. 

o projeto inova ao promover, no âmbito do Estado, o tratamento da 
matéria por meio de lei. Nos últimos 40 anos o tema vem sendo objeto de 
regulamentação por via de ato administrativo normativo, a exemplo do 
Decreto n• 22.817, de 12/5/83, alterado pelo Decreto n• 37.980, de 5/4/88, 
que constituem, no plano estadual, as normas mais recentes afetas ao 
assunto. Convém ressaltar que o tratamento da matéria em lei confere-lhe 
maior rigidez e caráter de permanência. 

Como vemos, a proposição mostra-se oportuna, e não vislumbramos óbice 
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de ordem jurídico-constitucional e legal à sua tramitação nesta Casa. 

O projeto merece, entretanto, dois reparos, que foram aqui traduzidos na 
forma das Emendas n°s 1 e 2. 

A Emenda no 1 propõe a retirada da expressão "solidariamente" do § 2" do 
art. 2° do projeto. A expressão objeto da emenda lembra o instituto da 
solidariedade, cujo significado jurídico diz respeito à exclusividade do 
cumprimento total de uma obrigação assumida por uma pluralidade de 
pessoas, ainda que o cumprimento dessa obrigação se faça por uma só das 
pessoas envolvidas. Como afirma Plácido e Silva, no seu "Dicionário 
Jurídico", na 1• edição de 1989, "a solidariedade vem assinalar o modo de 
ser de um direito ou de uma obrigação, que não podem ser fracionados e 
devem ser sempre considerados em sua totalidade". Como vemos, não é 
nesse sentido que o autor se valeu da expressão solidariamente e sim no 
sentido de responsabilizar os envolvidos, cada qual por sua cota parte. Não 
vemos, pois, necessidade de se manter no projeto a expressão destacada, 
uma vez que a leitura conjunta dos§§ 1° e 2" do art. 2° do projeto, excluindo 
a dita expressão, já permite a responsabilização das pessoas envolvidas na 
infração da lei, na medida da culpabilidade, devidamente apurada, de cada 
uma delas. 

A Emenda n° 2 cuida de modificar o § 1 o do art. 3° do projeto, tendo em 
vista a dubiedade da sua redação, que admite interpretação no sentido de 
punir duplamente a autoridade policial: por sua omissão e pela co-
participação no cometimento da infração. No entanto, ressalvada a 
possibilidade de ser apurada a co-participação da autoridade policial, 
conforme o estabelecido no § 1° do art. 2", só poderá ser-lhe imputada, "a 
priori", a responsabilidade pela omissão. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.332/97 com as Emendas n°s 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao § 2° do art. 2° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 2°- .... 
§ 2° - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver usando o 

veículo oficial e a autoridade responsável por seu uso.". 
EMENDA N°2 

Dê-se ao § 1 o do art. 3° do projeto a seguinte redação: 
"Art. 3° ~ .... 
§ 1° - Em casos de fiagrante, o cidadão poderá comunicar o fato à 

autoridade policial mais próxima, a qual agirá conforme o disposto no art. 2° 
desta lei, sob pena de responder pela omissão.". 
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira 

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.342197 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise 
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos em 
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 27/8/97, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento ás determinações regimentais contidas nos arts. 
195 e 103, V, "a". 

Fundamentação 
O SATED-MINAS é sociedade civil com personalidade jurídica própria, 

sem fins lucrativos e em funcionamento há mais de dois anos. Os membros 
de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

Analisando os documentos apensos ao processo, verificamos que foram 
atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n• 12.240, de 5/7/96, que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto a fim de sanar erro 
material verificado no art. 1", relativamente à denominação da entidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1 .342197 com a 
Emenda n• 1 , a seguir formalizada. 

EMENDA N"1 
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1• - Fica declarado de utilidade pública o Sindicado dos Artistas e 

Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-
MINAS-, com sede no Município de Belo Horizonte.". -

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.353/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei n• 1.353/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Tiradentes - FUNTIR -, 
com sede no Município de São João del-Rei. 
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Publicado no 'Diário do Legislativo" de 30/8/97, foi o projeto encaminhado 

a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, 
ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos pertinentes à matéria, verificamos ter a 

entidade cumprido o que determina a Lei n• 12.240, de 5n/96, pois tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.353/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.388/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a União Israelita de Belo Horizonte, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para 
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 195, ele o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n• 12.240, 
de 5n/96, que regula a matéria. 

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.388/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.384/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, de autolia do Deputado Baldonedo Napoleão, 

objetiva cliar o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial 
Turístico da Estrada Real. 

Recebida em 17/9/97 e publicada em 19/9/97, a proposição foi distlibuída 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer e Tulismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentália para análise. 
Posterionmente, atendendo a requerimento do autor, foi o projeto distlibuído, 
também, à Comissão de Meio Ambiente para apreciação. 

Cabe a esta Comissão, preliminanmente, examinar os aspectos de 
julidicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, nos tenmos do 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n' 1.384/97, ora em exame, tem por finalidade criar o 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turístico ·da 
Estrada Real, já que esta e suas variantes constituem caminhos antigos dos 
séculos XVII, XVIII e XIX no território do Estado de Minas Gerais. 

A proposta define os objetivos do programa e estabelece a competência 
para sua administração e gerência, inclusive a do órgão gestor. Prevê, 
também, a concessão, por meio de decreto, de compensação financeira e 
incentivos fiscais ou creditícios aos empreendimentos turísticos a serem 
implementados na Estrada Real. 

O autor do projeto fundamenta sua proposta em raízes histórico-culturais, 
de capital importância na fonmação cultural do Brasil, salientando que a 
preservação desse patrimônio será complementada por sua finalidade 
turística, o que projetará o nosso Estado no País e no exterior. 

Do ponto de vista da constitucionalidade, a Carta Federal não veda aos 
Estados que legislem sobre essa matéria, sendo-lhes, pois, reservada essa 
competência (art. 25, § 1'). 

Ademais, compete ao Estado, concorrentemente com a União, a proteção 
do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Compete-
lhe, ainda, juntamente com a União e os municípios, proteger obras e bens 
de valor histórico, artístico e cultural, bem como os monumentos e as 
paisagens naturais notáveis (Carta Estadual, art. 10, XV, "g", e art. 11, 111) . 

Estabelece, ainda, a Constituição mineira que o Estado apoiará e 
incentivará o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como 
fonma de promoção e desenvolvimento social e cultural (art. 242). 

Do ponto de vista do processo legislativo, a iniciativa da proposição em 
tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 66 da 
Carta Estadual, coadunando-se, portanto, com o disposto no seu art. 65, 
"caput". 

Quanto ao aspecto de legalidade, o projeto ora em exame é plenamente 
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compatível com o disposto nas Leis n•s 12.396 e 12.398, de 13/12/96, que 
dispõem, respectivamente, sobre o Conselho Estadual de Turismo e o Plano 
Mineiro de Turismo, e principalmente com os princípios, os objetivos e as 
políticas específicas definidos por este último. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.384/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira. relator - lvair 

Nogueira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.409/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.409/97, do Deputado José Bonifácio, visa a declarar 
de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, com sede 
no Município de Barbacena. 

Publicada em 26/9/97, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois 

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas 
idõneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Constatamos, pois, que ela preenche os requisitos constantes nas leis que 
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública, não havendo óbice à 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.409/97 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Errnano Batista 

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.410/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em destaque 
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Nova Serrana -. com sede no Município de Nova 
Serrana. 

Publicado em 26/9/97, vem o projeto a esta Comissão para exame 
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preliminar, conforme dispõe o àrt. 195, C/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
De acordo com a documentação anexada ao processo, a referida entidade 

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é 
formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Assim, não encontramos óbice a tramitação do projeto de lei em epígrafe, 
já que foram preenchidos os requisitos constantes na Lei n• 12.240, de 
5/7/96, que dispõe sobre o processo declaratório de utilidade pública. 

Apresentamos emenda ao projeto, entretanto, para identificar o nome 
correto da instituição. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.410/97 com a Emenda n• 1 , redigida a 
seguir. 

EMENDAN" 1 
Dê-se ao art. 1" a seguinte redação: 
"Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais- APAE de Nova Serrana-, com sede no Município 
de Nova Serrana.". 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.412/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.412/97, do Deputado José Militão, visa declarar de 
utilidade pública a Associação dos Funcionários Fazendários da 
Superintendência Regional da Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG -, com 
sede no Município de Uberaba . 

Publicada, vem a matéria agora a esta Comissão para exame preliminar, 
de acordo com o disposto no art. 195, C/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcionamento há mais de dois anos, tem 

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada de pessoas idôneas, não 
remuneradas pelos cargos que ocupam . 

Assim sendo, poderá ela ser declarada de utilidade pública, já que foram 
preenchidos os requisitos constantes na Lei n• 12.240, de 5/7/96, que dispõe 
sobre a matéria. 

Conclusão 
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela const~ucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.412/97. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ermano 

Batista - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.415/97 

Comissão de Const~uição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em destaque 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores das Vilas 
Vi laça e Vila Tavares, com sede no Município de ltaúna. 

Publicada em 27/9/97, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, de caráter beneficente e assistencial, está em 

funcionamento há mais de dois anos, possui personalidade jurídica e sua 
diretoria é composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício 
de seus cargos, o que foi comprovado pela documentação anexada ao 
processo. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em 
tela, já que foram atendidos os requisitos constantes na Lei n• 12.240, de 
5nt96, que disciplina a outorga de título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela const~ucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.415/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ermano 

Batista - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.416/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa 
declarar de utilidade pública o Grupo Espinta Amor Cristão, com sede no 
Município de Uberaba. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 27/9/97, foi o projeto enviado a 
esta Comissão para exame preliminar, de acordo com o que dispõe o art. 
195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O processo em exame encontra-se corretamente instruído com os 

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei 
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n• 12.240, de 5f7/96, que disciplina a matéria. 

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1 .416/97 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - lvair 

Nogueira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.417/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatólio 

De autolia do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Leí n• 1.417/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Etelvina Caetano de Jesus, 
com sede no Município de Belo Holizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/9/97, foí o projeto enviado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n• 12.240, de 5f7/96, que estabelece os 

requisitos para a declaração de utilidade pública. 
Examinada a documentação apresentada, constatou-se que a entidade tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e suá 
diretolia é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela julidicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.417/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, ~elator - lvair 

Nogueira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.418/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n• 
1.418/97 objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária da Vila 
Sumaré, com sede no Município de Belo Holizonte . 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/9/97, foi o projeto encaminhado 
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno . 
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Fundamentação 

A entidade é pessoa jurídica, conforme prova a documentação 
apresentada, e, de acordo com o atestado do Juiz Titular da Vara da Infância 
e Juventude de Belo Horizonte, funciona há mais de dois anos e possui 
diretoria composta de pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos. 

Por preencher os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade 
pública, prevista na Lei n• 12.240, de 5n/96, toma-se a Creche habilitada ao 
título ora proposto. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.418/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - lvair 

Nogueira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.420/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Militâo, o Projeto de Lei n• 1.420/97 objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Pai Pedro Clube 
da Amizade, com sede no Município de Porteírinha. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/10/97, foi o projeto encaminhado 
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, 
ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No que se refere aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes à 

matéria, verificamos ter a entidade cumprido o que dispõe a Lei n• 12.240, 
de 5/7/96, pois está em funcionamento há mais de dois anos, apresenta 
prova de personalidade jurídica e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, conclui mos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.420/97 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ermano 

Batista - lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N• 1.421/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Saúde e Ação Social, o projeto de lei em 
epígrafe visa instituir o Dia do lnstrumentador Cirúrgico, a ser comemorado 
anualmente no dia 6 de maio. 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/10/97, a matéria foi distribuída a 

esta Comissão para ser examinada, preliminarmente, quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Dispõe o art. 25 da Constituição Federal, em seu § 1°, que são reservados 

aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por ela. 
Já a Constituição Estadual, no art. 21 O, determina que a lei fixará as datas 

comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual. 
Examinada a proposição e os documentos que a instruem, verificamos não 

haver qualquer vício de natureza jurídica ou constitucional que inviabilize 
sua tramitação nesta Casa. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.421/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - lvair 

Nogueira - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.422/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio aos Portadores 
de Neoplasias Infantis Ricardo Moyses Jr., com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para 
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na _Lei n• 12.240, 
de 517/96, que regula a matéria. -

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.422/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira -



Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.428/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Inspetor Escolar, a ser 
comemorado no dia 13 de setembro. 

Publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada 
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos 
termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição em exame está de acordo com o disposto no art. 

65 da Constituição do Estado, que assegura a qualquer membro da 
Assembléia Legislativa, entre outras competências, propor lei complementar 
ou ordinária. 

Quanto ao exame da competência do Estado Federado para tratar da 
matéria, convém nos reportarmos ao § 1• do art. 25 da Carta Federal, que 
assim dispõe: 

"§ 1•- São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição". 

Do exame do art. 22 do mesmo diploma, que trata dos atos legislativos de 
competência privativa da União, depreendemos que o aludido § 1 • confere 
ao parlamentar estadual legitimidade para legislar sobre a instituição de data 
comemorativa. 

Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do projeto, que se 
encontra de acordo com a legislação pertinente. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.428/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.430/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
Santa Terezinha, com sede no Município de Passa-Quatro. 

Publicado em 3/1 0/97, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts. 
195 e 103, V, "a". 



z 
<3 

. .. 
~ 

o 
~ • Q. 
É 

639 
Fundamentação 

A referida Associação tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois 
anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não remuneradas 
pelos cargos que exercem. 

Preenche, portanto, os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de 
5nt96, que regula a declaração de utilidade pública. 

Apenas por motivos ditados pela técnica legislativa, apresentamos emenda 
ao art. 1 o da proposição. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.430/97 com a Emenda n° 1, redigida a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de u1ilidade pública a Associação dos Moradores 

do Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de Passa-Quatro.". 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Errnano Batista, relator - lvair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.431/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, tem por escopo declarar 
de u1ilidade pública a Sociedade São Geraldo, com sede no Município de 
lbiri1é. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/10/97, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no 
art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de u1ilidade pública, prevista na ~ei no 12.240, 
de 5/7/96, que regula a matéria. 

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.431/97 na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997 . 
Hely Tarqüínio, Presidente - Errnano Batista, relator - lvair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira . 
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 1.432/97 visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação Maria Luzia de Andrade, com sede 
no Município de Juatuba. 

Publicado. vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar. nos 
termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame é regulada pela Lei no 12.240, de 5f7/96, que 

estabelece os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os 
quais foram plenamente atendidos, conforme comprova a documentação 
juntada ao processo. 

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

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.432/97 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira -

Sebastião Navarro Veira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.434/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o Deputado Leonídio Bouças, por meio do Projeto de Lei no 1.434/97, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Flor de 
Minas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 4/10/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a 

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

Por preencher os requisitos prescritos na Lei no 12.240, de 5nt96, toma-se 
habilitada ao título de utilidade pública. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.434/97 na forma proposta. 
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira 

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.435/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos 
do Bairro Dom Cabral - AMABADOC -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada em 4/1 0/97, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o que prevêem os arts. 195 e 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada Associação está em pleno funcionamento há mais de dois 

anos, possui personalidade jurídica, e sua diretoria é composta de pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Examinados os documentos que instruem o processo, verificamos que a 
entidade cumpriu os requisitos constantes na Lei n• 12.240, de 5/7/96, que 
disciplina a outorga do título declaratório de utilidade pública. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.435/97, na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira 

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.436/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.436/97, do Deputado Francisco Ramalho, visa 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de ltamonte, com sede no Município de lfamonte. 

Publicado em 4/1 0/97, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, ele o art. 103, v, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o que preceitua a Lei n• 12.240, de 5/7/96, a entidade a ser 

declarada de utilidade pública deve estar em funcionamento há mais de dois 
anos e ter personalidade jurídica. Sua diretoria deve ser composta por 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

A referida Associação, conforme documentação juntada ao processo, 
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preenche esses requis~os, estando habil~ada a ser agraciada com o título 
declaratório de utilidade pública. 

Entretanto, é necessário elaborar emenda ao projeto, para esclarecer o 
nome conreto da entidade. 

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

e pela legalidade do Projeto de lei n• 1.436/97 com a Emenda n• 1, redigida 
a seguir. 

EMENDA N•1 
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
"Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de ltamonte, com sede no Município de 
ltamonte.". 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - lvair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2• TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 34/97 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 

Const~uição n• 34/97 tem por objetivo alterar a redação do inciso VIII do art. 
1 O da Constituição mineira. 

Apreciada por esta Comissão, a proposta recebeu parecer favorável à sua 
aprovação no 1• turno. 

Aprovada pelo Plenário no 1• turno, a matéria permaneceu em poder da 
Mesa por trés dias para receber emendas, nos termos do art. 212 do 
Regimento Interno. 

Esgotado o prazo sem apresentação de emenda, vem a proposta a esta 
Comissão Especial para receber parecer para o 2• turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Conforme determina o § 3• do art. 64 da Const~uição do Estado, a 

proposta de emenda à Constituição deve ser discutida e votada em dois 
turnos e será considerada aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos 
membros da Assembléia legislativa. 

A tramitação da proposta de emenda ora analisada vem obedecendo às 
normas const~ucionais e regimentais pertinentes. Em Plenário, no 1• turno, a 
proposição obteve 49 votos favoráveis à sua aprovação, ou seja, mais de 3/5 
dos Deputados votaram a favor da modificação do texto const~ucional. 

Conforme afirmado no parecer para o 1• turno, a proposição visa a 
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harmonizar os textos das Constituições Federal e Estadual. 

De fato, o inciso VIII do art. 10 da Carta mineira deve ser modificado para 
que fique em consonância com nossa Lei Maior, tendo-se em vista que 
reproduz o texto original do § 2" do art. 25 da Constituição Federal, que foi 
alterado pela Emenda Constitucional n• 5. 

Segundo o ordenamento jurídico anterior, os serviços locais de gás 
canalizado só podiam ser explorados diretamente pelos Estados ou mediante 
concessão a empresa estatal. Agora, após a citada emenda constitucional, a 
concessão pode ser feita a qualquer empresa que preencha os requisitos 
legais. 

Quanto ao mérito, embora se trate de mera adequação dos textos 
constitucionais, a desnecessidade da presença do Estado em atividades que 
podem ser exercidas por particulares parece-nos discussão superada. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n• 34/97 no 2• turno. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Bilac Pinto, Presidente - Roberto Amaral, relator - Aílton Vilela - Olinto 

Godinho- Ajalmar Silva - Sebastião Costa - Canos Pimenta - Jorge Eduardo 
de Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.028/96 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.028/96, de autoria do Deputado Wander1ey Ávila, que 
declara de utilidade pública a Loja Maçõn\ca Inconfidência, com sede no 
Município de Teófilo Otôni, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.028/96 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Inconfidência, com sede no 

Município de Teófilo otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Inconfidência, 

com sede no Município de Teófilo otôni. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Péricles Ferreira, relator- Jorge Hannas . 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N• 1.109/97 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n• 1 .1 09/97, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que 

declara de utilidade pública a Loja Maçônica XV de Novembro n• 166, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N• 1.1 09/97 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica XV de Novembro n• 166, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1• - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica XV de 

Novembro n• 166, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Péricles Ferreira, relator- Jorge Hannas. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.206/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.206/97, de autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, 
que declara de utilidade pública o Grupo GRIASC - Grupo das Crianças 
Carentes da Vila São Caetano -, com sede no Município de Betim, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1•, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.206/97 
Declara de utilidade pública o Grupo GRIASC - Grupo das Crianças 

Carentes da Vila São Caetano-, com sede no Município de Selim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1•- Fica declarado de utilidade pública o Grupo GRIASC- Grupo das 

Crianças Carentes da Vila São Caetano-, com sede no Município de Betim. 
Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.216/97 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.216/97, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, que declara de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor 
Alderigi, com sede no Município de Santa Rita de Caldas, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.216/97 
Declara de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor Alderigi, com 

sede no Município de Santa Rita de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor 

Alderigi, com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Jorge Hannas, relator- Péricles Ferreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.229/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.229/97, de autoria do Deputado Roberto Amaral, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Sete 
Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.229/97 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Sete 

Lagoas- ADVISETE -, com sede no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

Visuais de Sete Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município de Sete 
Lagoas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente -Jorge Hannas, relator- Péricles Ferreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N"1.247/97 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n• 1.247/97, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Bairro do Rosário, com sede no Município de Oliveira, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.247/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do 

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

Bairro do Rosário. com sede no Município de Oliveira. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Jorge Hannas, relator- Péricles Ferreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 1.257/97 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 1.257/97, de autoria do Deputado Francisco Ramalho, 
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Pimenta -, com sede no Município de Pimenta, foi 
aprovado no 2" turno, na forma do vencido no 1" turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos-do art. 270, § 
1", do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.257/97 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

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

dos Excepcionais- APAE de Pimenta -, com sede no Município de Pimenta. 
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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 Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Jorge Hannas, relator- Péricles Ferreira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.265/97 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 1.265/97, de autoria do Deputado I vai r Nogueira, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de 
Betim e Igarapé- ASAPEBI -, com sede no Município de Betim, foi aprovado 
no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, § 
1°, do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .265/97 
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de Betim e Igarapé- ASAPEBI -, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados 

e Pensionistas de Betim e Igarapé - ASAPEBI -, com sede no Município de 
Betim. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Arnaldo Penna, Presidente- Jorge Hannas, relator- Péricles Ferreira. 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum"- ORDEM DO DIA. 
COMPARECIMENTO 

- Comparecem os Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão- Hely Tarqüínio- Jbrahim Jacob- João Leite - José 

Henrique - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Wilson 
Trópia. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado lbrahim Jacob) - Às 9h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os 
Deputados para a reunião ordinária deliberativa de terça-feira, dia 28, ás 14 
horas, com a seguinte ordem do dia:(-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). 

ATA DA 863 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às onze horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, 
Antônio Júlio, Jvair Nogueira, Gilmar Machado e João Leite (substituindo este 
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião, informa que 
ela se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado 
Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos termos do art. 122, IV, 
do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento dos Projetos de 
Lei n°s 1.451 e 1.453 a 1.463/97. Apôs, a Presidência suspende os trabalhos 
da Comissão. Às 15 horas, são reabertos os trabalhos, registrando-se a 
presença dos Deputados Hely Tarqüínio, Ermano Batista, Sebastião Navarro 
Vieira e lvair Nogueira. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer mediante o qual o 
relator conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
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Projeto de Lei n• 1.332/97 com as Emendas n•s 1 e 2 (relator: redistribuidos 
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira). O Projeto de Lei n• 1.373/97 teve 
sua apreciação adiada, em virtude de pedido de prazo, deferido pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os pareceres mediante os quais os 
relatores concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei n•s 1.276/97 na forma do Substitutivo n• 1; 
1.422 e 1.428/97; 1.430/97 com a Emenda n• 1; 1.431 e 1.432 a 1.435/97; e 
1.436/97 com a Emenda n• 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.309 e 
1.342/97 com emendas que receberam o n• 1; 1.353, 1.388 e 1.409/97; 
1.410/97 com a Emenda n• 1 (relator: Deputado lvair Nogueira); 1.412, 1.415 
a 1.418, 1.420 e 1.421/97 (relator: Deputado Sebastião Naitarro Vieira). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Péricles Ferreira - José Braga - Antõnio Júlio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSILÇÕES 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.336/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado José Militão, tem como 
objetivo dispor sobre a obrigatoriedade da afiXação do preço em produtos 
comercializados no varejo e dar outras providências. 

Publicada em 22/8/97, foi a matéria distribuida a esta Comissão para 
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, ele o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
A proposição em análise procura instituir regras claras e objetivas no que 

diz respeito à afixação do preço nos produtos destinados ao consumo no 
âmbito do Estado de Minas Gerais. 

O conteúdo do projeto representa, sem dúvida, a instituição de mais um 
instrumento de proteção do consumidor. Com o crescente processo de 
informatização, especialmente com a utilização do código de barras, às 
vezes o consumidor é logrado em seu direito básico de conhecer antes o 
preço do produto que pretende adquirir. 

Não encontramos óbice de ordem juridico-constitucional à tramitação do 
projeto nesta Casa, uma vez que o art. 24, VIII, da Constituição da República 
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inseriu a matéria na competência concorrente dos entes federados. 

Por outro lado, deve-se destacar que a mesma Carta Política, em seu art. 
170, V, estabeleceu como um dos seus princípios básicos a defesa do 
consumidor. 

No âmbito da legislação ordinária, apesar da clareza do art. 31 da Lei 
Federal n• 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), é pnudente 
que se defina com mais objetividade ainda a questão da afixação do preço 
nos produtos, de maneira a proteger aquele que representa a parte mais 
fraca da relação: o consumidor. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n• 1.336/97. 
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antõnio Genaro -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.336/97 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A propos1çao em tela, do Deputado José Militão, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da afixação de preços em produtos comercializados no 
varejo e dá outras providências. 

Publicada em 22/8/97, foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição 
e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 195, ele o art. 103, VI, "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao instituir a obrigatoriedade da afixação de preço na embalagem da 

mercadoria vendida no varejo, em moeda corrente, o projeto em tela vai ao 
encontro dos interesses maiores da classe consumidora. 

Conforme consta na fundamentação da proposta ora apreciada, diversos 
problemas têm oconrido no mercado de consumo em decorrência da 
disparidade existente entre o preço afiXado e aquele eletronicamente 
registrado quando do pagamento da mercadoria, em prejuízo para o 
adquirente. 

A adoção da prática prevista no projeto viria eliminar tais problemas, em 
consonância com os princípios norteadores das relações de consumo. 
notadamente os que dizem respeito à transparência e ao dever do 
fornecedor de prestar informações claras e precisas quanto à validade, às 
características, à qualidade, à quantidade e, especialmente, ao preço do 
produto. 
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Entendemos oportuna, portanto, a proposta parlamentar, cuja aprovação 

muito contribuirá para a harmonia entre fornecedores e consumidores. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.336/97. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1997. 
Ambrósio Pinto, Presidente - João Leite, relator - José Militão - Antõnio 

Andrade. 
PARECER PARA O 2• TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N• 25/96 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Marcos Helênio, a proposição em 
exame suprime do art. 67 da Constituição do Estado o § 2•, que restringe a 
cinco o número de proposições populares em cada sessão legislativa. 

Aprovada em 1" turno, na forma original, e esgotado o prazo 
regimentalmente previsto sem que lhe tenham sido apresentadas emendas, 
a proposição vem a esta Comissão Especial para receber parecer, nos 
termos do art. 212 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a cidadania é 

conceito que guarda estreita relação com o principio do estado democrático 
de direito. Exercer a cidadania é participar, ainda que indiretamente, das 
decisões que envolvem a Nação. Sem cidadania não há que se falar em 
democracia. 

O art. 67 da Constituição mineira prevê a legítima participação do povo no 
processo de elaboração das leis estaduais mediante a apresentação de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1 O mil eleitores do Estado, em lista 
organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se 
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Além disso, o artigo, no 
seu § 1•, determina que até 25% das assinaturas poderão sér de eleitores 
alistados na Capital. Como vemos, foi por meio desse dispositivo que o 
constituinte mineiro consagrou o princípiO democrático da participação direta 
do cidadão de Minas Gerais no processo legislativo do Estado. 

Todavia, no seu § 2", o art. 67 da Constituição do Estado cerceia o 
exercício da cidadania, ao limitar a cinco o número de proposições populares 
em cada sessão legislativa. Restringir a prerrogativa da participação do povo 
é contrariar o princípio basilar da democracia, consagrado no parágrafo único 
do art. 1" da Constituição da República, que assim dispõe: 

"Art. 1"- .............. . 
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Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.". 
O Prof. José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional 

Positivo", ensina que a democracia constitui verdadeiro processo de 
afirmação do povo e de garantia dos seus direitos fundamentais. Enfatiza, 
ainda, a relevância do princípio da participação do povo no poder, para que 
este represente a verdadeira expressão da vontade popular. 

Diante desses argumentos, reafirmando a posição já manifestada por esta 
Comissão ao opinar sobre a matéria no 1• turno, não vislumbramos 
impedimento à aprovação da proposta em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 25/96, no z• turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1997. 
Aílton Vilela, Presidente - Bilac Pinto, relator- Olinto Godinho - Baldonedo 

Napoleão - Jorge Eduardo de Oliveira - Ajalmar Silva - Sebastião Costa -
Carlos Pimenta. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1997 

ATAS 

ATA DA 313" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28/10/97 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagem n• 225/97 (encaminha o 
Projeto de Lei n• 1.478/97), do Governador do Estado - Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n•s 1.479 a 1.481/97 -
Requerimento n• 2.382/97 - Requerimentos dos Deputados João Leite e 
Paulo Piau - Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio Ambiente 
e do Deputado Gil Pereira (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Durval Ângelo, Gilmar Machado e Baldonedo Napoleão - 2" PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações Apresentadas - Votação de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Mauri Torres; renovação de votação; aprovação - Requerimentos 
dos Deputados João Leite e Paulo Piau; aprovação - Requerimentos n•s 
2.289 e 2.299/97; aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - 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 -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Errnano Batista - Geraldo da Costa 
Pereira- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Hely Tarqüínio-
lbrahim Jacob- lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José 
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos 
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Paulo Pettersen- Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninha Zeitune -
Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) -Às 14h15min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2•-secretário, para proceder á leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

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

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas 
sem restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Dilzon Melo, 4•-secretário, nas funções de 1•-secretário, lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM ND 225/97* 

Belo Horizonte, 23 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei · incluso, que altera 
dispositivos da Lei n• 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras 
providências. 

Compreende-se nas alterações a serem introduzidas na Lei n• 11.406, de 
28 de janeiro de 1994, a destinada a assegurar o pagamento da Gratificação 
de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS - aos servidores que, 
efetivamente, vêm prestando serviços à Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e à Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -. cumprindo funções indispensáveis ao 
desenvolvimento dos trabalhos que essas instituições realizam em beneficio 
da sociedade. 

O projeto autoriza ainda a direção da HEMOMINAS a recrutar duzentos e 
cinqüenta e um servidores sob o regime de contrato temporário de direito 
administrativo, com vigência até 31 de março de 1999, quando já terão sido 
realizados os concursos públicos para o preenchimento definitivo dos cargos 
respectivos. 

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

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e 
distinta consideração. 
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Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N° 1.478/97 
Altera dispositivos da Lei n• 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras 

providências. 
Art. 1•- Os artigos 111, 112, 114, 115 e 116 da Lei n• 11.406, de 28 de 

janeiro de 1994, passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 111 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos 

Serviços - GIEFS - para o servidor em efetivo exercício na Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e na 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. 

Art. 112 - A GIEFS será atribuída mensalmente aos servidores, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal ou colocados à disposição das 
fundações referidas no artigo anterior, e que nelas estejam em efetivo 
exercício, a partir de indicadores e critérios de avaliação, a saber: 

I - o desempenho institucional, vinculado a metas de produtividade e de 
qualidade na prestação de serviços pelas unidades administrativas; 

11 - a participação individual do servidor, vinculada ao seu esforço para a 
consecução das metas mencionadas no inciso anterior, à sua qualificação e 
à quantidade de trabalho efetivamente prestado. 

Art. 114- O processo de avaliação deverá observar, ainda, as seguintes 
diretrizes: 

I - integração, nos níveis institucional e individual; 
11 - continuidade; 
111 - participação. 
Art. 115 - A apuração formal da avaliação servirá de base para o cálculo 

da GIEFS nos meses subseqüentes ao processo mencionado no artigo 
anterior. 

Art. 116 - Farão jus à GIEFS os servidores cujo desempenho, no período 
apurado pela avaliação, tenha atingido o padrão estabelecido como 
suficiente no Plano Global de Avaliação específico de cada entidade." 

Art. 2•- Para fins desta lei, os efeitos da atribuição da GlEFS retroagirão à 
data da sua instituição . 

Art. 3° - Fica o Presidente da Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -, no ãmbito de suas 
atribuições, autorizado a recrutar 251 (duzentos e cinqüenta e um) 
servidores, sob o regime de contrato de direito administrativo, com a 
finalidade de se assegurar a execução normal das atividades da entidade. 

§ 1 • - A contratação de que trata este artigo é de caráter temporário, por 
prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por iguais períodos até 31 de março de 
1999. 
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§ 2" - Para fins desta lei, os efeitos do disposto neste artigo retroagirão a 

22 de março de 1996. 
§ 3" - Em caso de provimento definitivo de cargo criado pelo artigo 6" da 

Lei n• 11.171, de 29 de julho de 1993, fica extinto, automaticamente, o 
contrato administrativo a ele correspondente. 

Art. 4"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5" - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 

117 e 118 da Lei n• 11.406, de 28 de janeiro de 1994." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

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

•- Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Lúcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais (desaforamento do processo de crime do qual foi 
vitima o Sr. Ivan Chaves Teixeira), resposta do Juiz de Direito de Abre-
Campo sobre o assunto. (- À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais. Anexe-se ao Requerimento n• 2.282/97.) 

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Alçada do 
Estado, encaminhando cópia das conclusões do I Fórum Nacional de 
Debates sobre o Poder Judiciário. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Gabriel de Freitas Mendes. Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3• Região, agradecendo convite para a reunião especial em 
homenagem aos 1 00 anos da Congregação Marista no Brasil. 

Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de Transportes 
e Obras Públicas, comunicando, em atenção a requerimento do Deputado 
Ambrósio Pinto (reforrnulação do Decreto n• 32.656, de 14/3/91), que foi 
encaminhada pelo Diretor-Geral do DER-MG à Procuradoria-Geral do Estado 
proposição de minuta de decreto que atende á solicitação do parlamentar. (-
Anexe-se ao Requerimento n• 2.141/97 .) 

Do Sr. Tarcisio Humberto Parreiras Henriques, Secretário da Justiça, 
acusando o recebimento de requerimento em que o Deputado Kemil Kumaira 
solicita a construção de uma cadeia pública no Município de Águas 
Formosas. (-Anexe-se ao Requerimento n• 2.303/97.) 

Do Sr. Tarcísio Humberto Parreiras Henriques, Secretário da Justiça, 
encaminhando informações sobre o Sr. Adenilson de Souza Cruz. (- À CPI 
do Sistema Carcerário.) 

Do Sr. Francisco Veloso, Deputado à Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro, convidando os Deputados evangélicos para um encontro de 
lideranças evangélicas a se realizar nesse Estado. 
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Do Sr. Alfredo Pastoli Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguali, 

apresentando sugestões para redução de impostos incidentes sobre 
motocicletas a serem pagos por moto-taxistas. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Cícero Gomes da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, SP, encaminhando cópia de requelimento que solicita se 
tomem providências em relação ao cumplimento da legislação que beneficia 
os anistiados políticos. (-À Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de 
Juiz de Fora, encaminhando cópia de moção de aplauso ao projeto de lei, 
em tramitação nesta Casa, que concede anistia aos policiais militares que 
participaram do movimento reivindicatólio. (-À Comissão de Defesa Social.) 

Dos Srs. Francisco Carlos Bemardes de Oliveira e José Nunes Marras, 
Presidentes das Câmaras Municipais de ltabilito e lturama, respectivamente, 
manifestando sua posição contrália à Proposta de Emenda à Constituição n• 
31/97. (-Anexem-se à Proposta de Emenda à Constituição n• 31/97.) 

Dos Srs. João Ranulfo da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Monjolos, e Júlio Cláudio de A. Diniz, Coordenador-Geral da Região 
Administrativa do Médio São Francisco, manifestando-se a favor da 
aprovação do Projeto de Lei n• 1.299/97. (-Anexem-se ao Projeto de Lei n• 
1.299/97.) 

Do Sr. Luiz Anhezini, Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, SP, 
manifestando seu apoio ao requelimento aprovado pela Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto, SP, de pavimentação da rodovia que liga São Sebastião 
do Paraíso, Terrnópolis e Jacu i. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Rafael de Aguiar Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Pouso 
Alto, encaminhando moção de apoio aos professores da rede estadual de 
ensino pelas reivindicações da categolia. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do IMA, 
encaminhando a ·carta de Belo Hortzonte", resultado do I Encontro Mineiro 
de Educação Sanitália e Comunicação. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Supelintendente de Negócios da CEF em 
Minas Gerais (3), dando ciência da liberação de recursos para o Estado e 
para a COPASA-MG. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins 
do art. 74 da Constituição Estadual, ele o art. 101, XV, do Regimento 
Interno.) 

Da Câmara Municipal de Chapada do Norte, encaminhando moção de 
repúdio à Mesa do Senado Federal por ainda não ter colocado em pauta o 
projeto de lei que inclui municípios do vale do Jequitinhonha na área mineira 
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da SUDENE. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Dos Srs. Paulo Roberto de Azevedo (Paulo Soldado) e Sebastião 
Gonçalves de Jesus (Braúna), Vereadores à Câmara Municipal de Ribeirão 
das Neves, manifestando-se a favor da aprovação do Projeto de Lei n• 
1.300/97. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.300/97.) 

Do Sr. Antônio Eustáquio dos Santos Moreira, Presidente do Sindicato dos 
Empregados em Auto e Moto Escola - SEAME -, solicitando a apresentação 
de emenda ao Projeto de Lei n• 1.320/97, de modo a incluir os veículos 
destinados à aprendizagem de motoristas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 
1.320/97.) 

Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas - CDL -, encaminhando o "Termômetro de Vendas" de 
agosto de 1997. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Emando Uchoa Lima, Presidente do Conselho Federal da OAB, 
dando ciência de que esse Conselho manifestou-se contra as alterações 
introduzidas pela Comissão de Justiça do Senado Federal no projeto de lei 
eleitoral. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. Rosely Pereira Alves de Castro, Diretora da Escola Estadual Cel. 
José Otávio Rosa, manifestando-se a favor da aprovação do substitutivo do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira ao Projeto de Lei n• 1.137/97. (-Anexe-
se ao Projeto de Lei n•1.137/97.) 

Do Sr. Hélio Fábio Pires da Silva e outros, encaminhando manifestação de 
credores do Estado, em que protestam contra o não-pagamento, por este, de 
precatórios judiciais e comunicam as medidas por eles adotadas com vistas 
à solução do problema. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Maria Eliane de Faria e outros, solicitando a supressão do inciso I 
do parágrafo único da Resolução n• 8.033, de 3117/97, em vista dos 
problemas que acarretará à Escola Estadual Boaventura Abritta, do Distri1o 
de Cataguarino, no Município de Cataguases. (-À Comissão de Educação.) 

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

palavra aos oradores inscri1os para o Pequeno Expediente. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI N• 1.479/97 
Dispõe sobre a compra de mobiliário pelos órgãos e pelas entidades da 

administração pública estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1• - A aquisição de bens móveis destinados ao uso em órgãos e 

entidades das administrações direta e indireta que tenham a madeira como 
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matéria-prima ou componente principal, observados os requisitos previstos 
nas nonnas que regulamentam o processo licitatório, obedecerá ao disposto 
nesta lei. 

Parágrafo único - Incluem-se entre os bens a que se refere esta lei os 
destinados ao acabamento final das edificações, tais como portas, janelas e 
pisos, entre outros. 

Art. 2" - Nos processos licitatórios a serem abertos pelo poder público 
estadual, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos bens a que se refere o 
artigo anterior terão como matéria-prima a madeira oriunda de florestas de 
produção, assim consideradas as definidas no art. 12 da Lei no 10.561, de 27 
de dezembro de 1991. 

Parágrafo único - O percentual definido no "caput" deste artigo será 
atingido de fonna gradual, ficando estabelecidos os seguintes percentuais 
mínimos obrigatórios e respectivas datas de vigência: 

I- 10% (dez por cento), a partir de 1° de janeiro de 1998; 
11 - 20% (vinte por cento), a partir de 1° de janeiro de 1999; 
111 - 30% (trinta por cento), a partir de 1° de janeiro de 2000; 
IV- 40% (quarenta por cento), a partir de 1° de janeiro de 2001; 
V- 50% (cinqüenta por cento), a partir de 1° de janeiro de 2002. 
Art. 3° - Caberá ao agente responsável pela licitação, sob pena de 

responsabilização administrativa, exigir, durante os procedimentos de 
habilitação dos litigantes, documentação que comprove o atendimento aos 
requisitos definidos no "caput" do artigo anterior, considerando-se inabilitados 
para a licitação aqueles que não a apresentarem no prazo definido no edital. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
José Bonifácio 
Justificação: Pretende-se, mediante o projeto de lei que submetemos à 

apreciação dos ilustres Deputados, incentivar a utilização de madeira oriunda 
de florestas de produção. Além do incentivo a um ramo de atividade 
econômica que pode gerar empregos e riquezas, busca-se favorecer a 
proteção das florestas nativas e das madeiras nobres que ali existem. Trata-
se, em síntese, da consolidação de um principio fixado na legislação de 
proteção ambiental existente, atendendo-se em especial ao que dispõe o art. 
4° da Lei no 10.561, de 27/12/91, no qual se preconiza a adoção de 
"mecanismos de fomento ao florestamento e reflorestamento, objetivando o 
suprimento de consumo de madeira" . 

A atuação do Estado, por meio de ações concretas, implementadas de 
fonna gradual, constitui, a nosso ver, importante fator para a proteção do 
meio ambiente e, ainda, para o desenvolvimento econômico e social. Por 
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essas razões, contamos com o apoio dos nobres Deputados quando da 
apreciação do projeto de lei que apresentamos. 

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

PROJETO DE LEI N" 1.480/97 
Institui unidades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor 

PROCON - nos municípios-sede das regiões administrativas do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a instalar uma 

unidade do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor- PROCON - em 
cada um dos 25 (vinte e cinco) municípios-sede das regiões administrativas 
do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2" - Os PROCONs regionais terão por objetivo a defesa, a promoção e 
a divulgação dos direitos do consumidor, a educação para o consumo e o 
estimulo à organização de associações regionais e municipais de defesa do 
consumidor. 

Art. 3" - A Coordenadoria das Curadorias de Defesa do Consumidor é a 
unidade responsável pela supervisão, pela coordenação e pela organização 
das atividades dos PROCONs regionais. 

Art. 4" - os PROCONs regionais buscarão integrar os municípios no 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na fonna do que dispõe o art. 
105 da Lei Federal n• 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 5" - O Procurador-Geral de Justiça baixará resolução dispondo sobre a 
implantação e o funcionamento dos PROCONs regionais. 

Art. s•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Geraldo Nascimento 
Justificação: Como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 

defendo o fortalecimento dos PROCONs como instrumentos capazes de 
restringir o abuso do poder econômico, realizando a promoção e a 
divulgação dos direitos do consumidor. As atividades desses órgãos em 
nosso Estado vêm sendo, apesar de todas as dificuldades, realizadas de 
maneira eficiente e competente. 

O mundo contemporâneo é marcado pelo aprofundamento da consciência 
de cidadania; o ser humano é detentor de direitos e deveres, competindo ao 
poder público o estabelecimento das políticas de relações de consumo, que 
devem atender às necessidades do consumidor e respeitar sua dignidade, 
saúde, segurança, protegendo seus direitos econômicos e melhorando sua 
qualidade de vida. Os homens públicos devem, portanto, por meio de suas 
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ações, buscar a harmonia entre essas relações. 

Minha proposta busca intensificar e fortalecer a atuação dos organismos 
que defendem os interesses de nossa população. Sabemos que o Estado de 
Minas Gerais possui um extenso território geográfico, contando com 853 
municípios e uma população estimada em 16 milhões de habitantes. 
Infelizmente, o número de entidades responsáveis por essa causa ainda é 
insuficiente em nosso Estado. 

Entendo que é premente o aprimoramento dos mecanismos de defesa do 
consumidor, devendo as experiências bem sucedidas se multiplicarem pelo 
campo e pelas cidades em nosso Estado. Por essa razão, propus a interação 
com as 25 regiões administrativas criadas pelo atual Governador. 

Convoco, portanto, todos os mineiros para que, juntos, possamos 
promover a descentralização da informação e do poder, garantindo a todos o 
direito à cidadania plena. 

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, ele o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N°1.481/97 
Declara de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, 

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 Assistencial Clara 

de Fontaine, 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, 1° de outubro de 1997. 
Antônio Júlio 
Justificação: A proposição visa a conceder o título declaratório de utilidade 

pública à Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, de caráter beneficente, 
assistencial e cultural, e que tem como objetivo coordenar ªs obras e os 
movimentos sociais dos moradores da comunidade. -

Evidencia-se, portanto, o caráter social da entidade, a qual merece ter 
reconhecida sua utilidade pública. 

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

REQUERIMENTO 
N• 2.382/97, do Deputado José Bonifácio, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com a Banda Euterpe Cachoeirense 
por seus 141 anos de funcionamento.(- À Comissão de Educação.) 
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João 

Leite e Paulo Piau. 
COMUNICAÇÕES 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio 
Ambiente e do Deputado Gil Pereira (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, recentemente esta Casa acompanhou a CPI que apurou 
irregularidades no sistema carcerário de Minas Gerais. O relatório constatou 
que as duas Secretarias, tanto a de Justiça quanto a de Segurança Pública, 
são omissas e coniventes com o caos que se encontra instalado no sistema 
carcerário de Minas Gerais. A Secretaria de Justiça, tendo sob sua guarda 
cerca de 3 mil presos, é omissa. Mesmo que o Secretário Tarcísio Henriques 
queira processar este Deputado, isso não muda em hipótese alguma as 
irregularidades que constatamos, as omissões daquele senhor, que faria um 
bem maior ao setor público de Minas Gerais se estivesse aqui, como 
Deputado, e não lá, como Secretário. Por isso, solicitamos, reiteramos e 
insistimos em sua exoneração do cargo de Secretário de Justiça. 

Foi na Secretaria de Segurança Pública que as irregularidades se 
mostraram de forma mais aguda, tendo mais de 1 O mil presos sob sua 
guarda. Constatamos uma verdadeira falta de comando. O Secretário Santos 
Moreira mostrou-se omisso, permitindo tantas e tantas denúncias de 
corrupção e de superfaturamento, conforme constam nos autos da CPI. 
Vimos, mesmo ao final da CPI, que esse quadro não se modificou, 
mostrando a necessidade urgente de o Governador exonerar aquele 
Secretário. As constantes fugas na Dutra Ladeira envergonham quem pensa 
com seriedade o poder público em Minas Gerais. 

Minhas senhoras e meus senhores, o que mais nos agride é que, de lá, só 
fogem os grandes traficantes, seqüestradores e assaltantes._ Infelizmente, 
presos comuns, que não têm poder aquisitivo, não são "contemplados" com 
as sucessivas fugas. Depois do término da CP I, no dia 1 o de setembro, três 
fugas aconteceram na Dutra Ladeira. Alguma coisa está errada, não funciona 
direito. Será que só o Governador de Minas Gerais ainda não compreendeu 
que tem, naquela Secretaria, um Secretário que, no mínimo, poderia ser 
chamado de omisso? 

Não satisfeitos de ver a ineficiência desse Secretário na questão do 
sistema prisional, trazemos mais uma denúncia, essa com decisão do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que hoje reconhece que a fábrica 
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Montese, da Polícia Civil, imposta pelo Sr. Santos Moreira como a umca 
para deter o monopólio de fabricação de placas no Estado, sonega ICMS, 
impostos federais, viola os princípios constitucionais da livre concorrência e 
da restrição do Estado como empresa, além de ser suspeita de desvio de 
recursos. São apenas alguns detalhes do quadro da Montese no Estado de 
Minas Gerais. 

Os próprios fabricantes de placas, no ano passado, nesta Casa, afirmaram 
que teriam condições de produzir uma placa pelo valor médio de R$12,00, 
enquanto a Montese está produzindo suas placas pelo valor de R$35,17. 
Alguma coisa está acontecendo. São R$1 0,00 a mais no bolso do 
contribuinte, no bolso daquele que, a duras penas, consegue manter o seu 
veículo. Mas, há um dado no processo mais estarrecedor ainda: uma 
empresa chamada Casa Verre Indústria e Comércio Ltda. foi vencedora da 
Concorrência n• 001/96, da Secretaria, para fornecer placas de moto a 
R$2,75 e placas de carro a R$5,78. Pasmem os senhores, o Secretário, 
mesmo adquirindo as placas por esse preço, continua repassando-as ao 
contribuinte pelo valor de R$35,17. Isso é um verdadeiro atentado contra a 
economia popular, um verdadeiro atentado contra o Código do Consumidor, 
que está sendo ferido nesse superfaturamento. Mas a indústria de placas é 
usada como justificativa para que a Secretaria de Segurança Pública possa 
ter condições de equipar a polícia, de equipar o Instituto de Criminalística, de 
adquirir veículos e outros bens necessários ao funcionamento daquela 
Secretaria. Inclusive, esse já foi o argumento usado na Comissão de 
Administração Pública desta Casa pelo Secretário Santos Moreira. O "Estado 
de Minas" denunciou, com base em ação popular, que essa compra feita 
pela Secretaria está tendo indícios de superfaturamento. Assim diz a 
matéria: "A questão vem sendo discutida em ação popular impetrada na 5• 
Vara Pública de Fazenda, no Fórum Lafayete. No Processo n• 02496051213-
5, um impresso da Secretaria de Segurança, denominado Plano de 
Aplicação, do mês de abril deste ano, sugere as seguintes aplicações de 
recursos: duas furadeiras manuais, ao preço unitário de R$700,00; 40 motos 
Honda 125, ao preço unitário de R$3.500,00; 200 viaturas pequenas- Unos, 
Elbas ou Gols -, ao preço unitário de R$25.000,00". E assim conclui a 
matéria: "Com base no preço atual de mercado, ficou constatado que há 
superfaturamento nos valores do impresso daquela Secretaria." Como se 
pode comprar um carro de pequeno porte, aqui indicado como Unos, Elbas 
ou Gols, no valor de R$25.000,00? E também motos 125 cilindradas, no 
valor de R$3.500,00? E em grande quantidade, o que implicaria 
barateamento, queda de preço. Então, minhas senhoras e meus senhores, é 
hora de dar um basta nessa situação. A Secretaria de Segurança .Pública 
não pode ter essa autonomia para decidir sobre recursos. Está na hora 
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também de se fazer cumprir a decisão do Tribunal de Justiça para que o 
mercado de placas não fique no monopólio da Secretaria, que seja aberto 
para a iniciativa privada do Estado. A fonna como essa questão está sendo 
gerida é vergonhosa. Exige-se uma posição deste Poder Legislativo, exige-
se uma posição das Lideranças de Governo que aqui estão, exige-se 
punição daqueles que, como Secretário, usam sem critério recursos públicos, 
impondo à frente da Secretaria, uma verdadeira ditadura. É lamentável que 
Minas assista a isso, assista a um discurso hipócrita do Governo, de 
moralidade, de seriedade com a segurança pública. Infelizmente, é esse o 
quadro que temos, hoje, na insegurança pública de cada dia dos cidadãos de 
Minas Gerais. 

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

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, ocupo esta tribuna 
nesta tarde para abordar um assunto que tem sido notícia nos últimos dias, 
em especial de ontem para hoje. Desde a semana passada já vinham 
ocorrendo problemas nas Bolsas, principalmente nas asiáticas, com 
repercussão tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e, 
conseqüentemente, no Brasil. E ontem acontece o colapso das Bolsas, 
especialmente a crise da Bolsa de Nova York, o que leva a um problema 
generalizado e que afeta o Brasil. Vimos hoje de manhã, novamente, a Bolsa 
de Hong Kong fechando com déficit extremamente elevado, e as Bolsas da 
Alemanha suspendendo os seus pregões. No Brasil, vimos a mesma coisa 
ocorrendo. o leilão da Bolsa de São Paulo está paralisado em virtude de 
uma queda que já é de 12%. 

Nós já vínhamos alertando para esse processo da queda das Bolsas. O 
Brasil tem feito uma aposta na especulação. Os países asiáticos fizeram 
uma aposta na especulação. Estamos assistindo hoje ao resultado disso. A 
especulação leva· a quê? Estamos assistindo agora a uma quebradeira 
nesses países, os famosos tigres asiáticos. E vamos assistir em breve à 
repercussão disso no Brasil. 

Queremos fazer aqui um alerta. No México, essa especulação na Bolsa 
levou a uma quebradeira generalizada, e agora vemos que o Brasil começa 
a caminhar para esse processo. Precisamos discutir isso. Precisamos ter 
uma alteração, porque não podemos mais continuar assistindo passivamente 
a essa aposta na especulação, a essa tentativa de manter como única 
áncora cambial a paridade entre dólar e real. Há necessidade de uma 
modificação nessa política, sem a qual teremos problemas sérios. O nosso 
parque industrial já está sofrendo com isso, e vamos assistir a uma 
quebradeira muito maior, não só do sistema financeiro, mas também das 
atividades econômicas do nosso Pais. 
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Sabemos que agora, na hora do almoço, o Presidente dos Estados Unidos, 

Bill Clinton, vai fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão 
para tentar acalmar a situação, e que ele já está estudando medidas para 
modificar a fonna de funcionamento das Bolsas e, ao mesmo tempo, propor 
uma ação do Banco Mundial para socorrer os países do Sudeste Asiático, 
porque, sem issso, a economia americana vai perder. Se os Estados Unidos, 
que têm um PIB muito maior que o nosso e uma taxa de juros muito menor, 
já estão preocupados, fico pensando em como ficaria o Brasil. Mas aí vem o 
Presidente, o nosso filósofo, o nosso principe, dizendo que aqui estamos 
fora. O Brasil é uma ilha. A globalização existe em alguns aspectos, mas 
nesse aspecto a globalização não nos atinge. É um equívoco, é um erro. 

Queremos fazer aqui um alerta. Não podemos continuar assistindo a isso 
passivamente. Entendemos que é preciso haver uma tomada de posição. 
Em segundo lugar, precisamos suspender, neste momento de crise e de 
indefinição das Bolsas, todos os processos de privatização, porque as 
empresas não são deste Governo. Quero falar especialmente de Minas 
Gerais, porque aqui não tenho como falar em nível nacional. Mas posso 
sugerir ao Governo de Minas que pare o processo de privatização, porque, 
se esta acontecer neste momento, será prejuízo para a nossa economia, já 
que as principais ações que caíram foram as da TELEBRÁS, e todas as 
centrais elétricas tiveram redução. 

Tenho aqui matéria que saiu ontem nos jornais, falando principalmente 
sobre o setor elétrico, quais foram os ágios, quais foram os balanços das 
privatizações que já tivemos e o que vem pela frente. Aí observamos, nos 
dados do setor elétrico, os prejuízos que já tivemos. Vamos ver só o 
exemplo do setor elétrico, e depois, num outro momento, falarei sobre os 
demais setores. 

A CEMIG foi vendida com ágio zero, e é uma empresa extremamente 
lucrativa, muito mais que todas as companhias do setor elétrico do País. 
Vimos que a CEMIG foi vendida, com ágio zero, por R$1.1 00.000.000,00. 
Foram vendidos 14% das ações da empresa, o que correspon_deu a 33% do 
capital votante. A Excelsa, do Espírito Santo, foi vendida- por mais de 
R$397.000.000,00, com ágio de 11,78%, e é uma empresa que dava 
prejuízo. A Light, do Rio de Janeiro, que dava prejuízo, foi vendida por 
R$2.217.000.000,00. Lá também aconteceu o que ocorreu aqui na CEMIG: o 
ágio foi zero, houve perda. Quando venderam a Companhia de Eletricidade 
do Rio de Janeiro, conseguiram um ágio de 30,27%. A Companhia de 
Eletricidade da Bahia, que dava prejuízo, foi vendida com ágio de 77,38%. A 
Companhia de Cachoeira Dourada foi privatizada com um ágio de 43,49%. A 
Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica, do Rio 
Grande do Sul, foi vendida com um ágio de 82,62% . 
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Pergunto: por que Minas Gerais vendeu ações da CEMIG com ágio zero? 

É incompetência deste Governo, é prejuízo para nós, e é exatamente essa a 
questão que queremos levantar. 

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Não cheguei a pedir aparte, 
mas acredito que, além dos Deputados do PT, tenha sido o único que, no 
momento da venda das ações da CEMIG, fez algumas colocações sobre o 
absurdo que estava acontecendo. Nada como o tempo. Ele é o senhor 
absoluto da razão, cuida de colocar tudo nos seus devidos lugares. 

Preocupa-me muito, ao prestar atenção nos dados, nos índices que 
aconteceram na venda das outras companhias, com relação ao ágio que 
aconteceu lá e não aconteceu aqui, que dá margem para podermos começar 
a acreditar em alguns boatos que vimos percorrendo as grandes rodas. 
Quando assumi a condição de ir contra a venda da CEMIG, algumas 
pessoas que estavam acompanhando mais de perto procuraram-me para 
dizer que o que estava sendo feito era exatamente porque havia alguma 
coisa obscura em tomo. Recebi algumas denúncias nesse sentido. Naquele 
momento, não acreditei, mas hoje percebemos a venda de outras 
companhias e as condições dessas vendas, todas com ágio. Acho que o 
caso de Minas Gerais está igual ao da parada de 7 de setembro, em que a 
mãe viu o filho andando de forma diferente de todos os outros e disse: meu 
filho é o único que está certo. 

Não poderemos esquecer essa questão, vamos ter que estar sempre 
ocupando esta tribuna para mostrar aos mineiros o prejuízo que tiveram com 
a venda da CEMIG. 

O Deputado Gilmar Machado* - Só um dado: para o Governo do Rio 
Grande do Sul, que é do PMDB, o preço da empresa era de 
R$1.635.000.000,00; eles conseguiram vender por R$2.985.087.000,00. Isso 
é para vermos a diferença. E a empresa de lá é muito menos lucrativa do 
que a CEMIG. Isso é só um exemplo, poderíamos citar outros. 

Queremos fazer esse alerta e, acima de tudo, abordar uma outra questão: 
o Governador Eduardo Azeredo aproveitou, ontem, o programa eleitoral 
gratuito do PSDB para lançar sua campanha à reeleição. Achamos justo, 
natural que assim faça e queremos abordar três aspectos por ele 
mencionados no programa eleitoral. 

Primeiro: educação; debateremos posteriormente qual é o programa real 
de Minas nesse aspecto. Por que a repetência, em Minas, está acabando? 
Porque se criou o ciclo básico de 1• a 4• série, e as crianças não se 
submetem a provas, portanto já não existe mais repetência. Nos quatro 
primeiros anos, não existe repetência. Dessa forma, não poderemos avaliar 
a qualidade do ensino que está sendo ministrado. Esta é uma das discussões 
que queremos travar. Um empréstimo está sendo feito, de mais de 
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R$300.000.000,00, com o Banco Mundial, com o intuito de comprar 
televisão, antena parabólica e uma série de coisas. Tenho ido a algumas 
cidades onde as Diretoras têm-me dito que as coisas estão chegando, mas 
em certas localidades só falta uma coisa: eletricidade. Quando a luz elétrica 
chegar a esses locais, poderão utilizar a televisão, o vídeo, etc. Por quê? 
Porque são comprados computadores, equipamentos americanos, de forma 
que o dinheiro não chega aqui, já fica lá. Estamos pagando consultores a 
mais de R$6.000,00 por mês, para que os técnicos dos Bancos venham dar 
cursos e preparar as provas de avaliação, que, depois, são conrigidas pelos 
professores de Minas Gerais, que não recebem um tostão por isso. Mas 
esses técnicos continuam recebendo pró-labores extremamente elevados. 
Esse debate, gostaria de tê-lo visto no programa, mas vamos fazê-lo 
posteriormente. 

O segundo aspecto refere-se à geração de empregos. Os dados apontam 
para Minas, que apresenta um alto índice de desemprego. A região 
metropolitana, a cidade de Ubertândia, que é uma das que mais cresciam no 
Estado, apresentam, hoje, alto índice de desemprego. Além disso, as 
isenções que Minas concedeu mostram que poderíamos estar gerando o 
triplo de empregos que são gerados hoje se tivéssemos uma política fiscal 
melhor no Estado. 

O terceiro aspecto abordado é a questão da Lei Robin Hood. Como a lei já 
previa, teremos uma reavaliação, no ano que vem, dos problemas. Concordo 
com a redistribuição, mas precisamos observar os equivocas que estão 
sendo cometidos e a utilização de critérios que não são corretos. 

Gostaria de ver o Governador falar sobre a saúde. Os médicos mineiros 
levantaram a voz para dizer que chega de roleta russa, chega de escolher 
quem vai morrer primeiro, quem vai morrer depois. A saúde encontra-se 
arrebentada. Está um caos. E vimos que os médicos mineiros entraram na 
justiça, tentando processar o Presidente da República e o Ministro da Saúde. 
Por que isso não apareceu no programa? Seria interessante que c 
Governador falasse sobre o problema. 

E, para encerrar, tenho a dizer que temos um governo de prõpaganda, que 
aparece na televisão e nos jornais, mas não no concreto, no real. 
Queríamos, inclusive, dizer ao "Estado de Minas", ao "Diário do Comércio", 
ao "Hoje em Dia", ao "O Tempo" que o Governador de Minas não confia nos 
jornais mineiros. O Governador Hélio Garcia, quer dizer, Azeredo mandou 
publicar uma revista de 42 páginas, no dia 12/10/97, no "Jornal do Brasil", 
pagando para jornais de fora fazerem publicidade do Governo. Queremos 
saber quanto isso custa. O Governo não acredita nos jornais mineiros, confia 
apenas nos jornais de fora. 

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Deputado, acredito que o 
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Governador Eduardo Azeredo tem, realmente, que fazer propaganda de seu 
nome fora do Estado, porque, se V. Exa., que é Deputado desta Casa, trocou 
o seu nome, não está sabendo quem é o atual Governador de Minas. Nesse 
caso, ele tem razão em fazer um trabalho através dos veículos de 
comunicação de outros Estados, para melhor divulgar seu nome e se firmar 
como Governador de Minas. 

O Deputado Gilmar Machado* - Está certo, Deputado. Este é o grande 
problema. Como em Minas Gerais realmente não há nada, ele prefere ir lá 
para fora tentar enganar as pessoas, já que os mineiros não se enganam. 
Vamos entrar com requerimento para saber quanto o Governo está gastando 
com essas publicidades. 

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Concordo que ele teria que 
fazer propaganda fora de Minas Gerais, porque aqui ninguém acredita mais. 
Nos dois últimos fins de semana, eu andei por cerca de 12 cidades do 
interior, onde discutimos o problema da educação, sobretudo a 
municipalização. A indignação dos professores e diretores é incrível. A 
reclamação é muita, pois sabemos que a merenda escolar tão falada e 
cantada é de R$0,13 por dia, por aluno, e que este aluno custa ao Estado 
R$0,94 por dia. E o Estado faz propaganda de educação de qualidade. 
Então, ele tem que falar em qualidade fora daqui, porque senão fica um 
pinóquio com um nariz maior do que aquele que conhecemos. O problema é 
esse. 

O Deputado Gilmar Machado* - Voltaremos para falar sobre o que o 
Governador não citou do funcionalismo público no programa. Porque não há 
política para o funcionalismo. Ele arrocha e arrebenta os servidores públicos. 
É o inimigo número um que o Governador tem. Não merecia isso no seu dia. 
Parabéns a todos os funcionários. Só que o Governo de Minas, infelizmente, 
é o seu inimigo. É o primeiro governo que realmente escolhe os servidores 
públicos como adversários, o que é um grande erro e um prejuízo para todos 
os mineiros. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão. 
O Deputado Baldonedo Napoleão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores e senhoras das galerias, morreu e foi enterrado nesse fim de 
semana, no Rio de Janeiro, um grande brasileiro, o ex-Ministro Hélio Beltrão. 

Gostaria, aqui da tribuna, de justificar o requerimento que passo à Mesa, 
para que submeta ao Plenário o encaminhamento de um voto de pesar à 
família pela seguinte razão: o Ministro Hélio Beltrão marcou sua passagem 
pela administração pública brasileira em diversos postos que ocupou. Mas, 
sem dúvida nenhuma, na administração pública foi expressiva a sua 
passagem. E queria comentar o porquê disso. Pelo meu conhecimento, ele 
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foi o primeiro homem público que trouxe para discussão no País a questão 
da necessidade de simplificar, racionalizar e moralizar a administração 
pública, o que ele chamou, na época, de desburocratizar a administração 
pública. Ele propôs a criação do Ministério da Desburocratização, o que foi 
feito. Ele foi o seu Ministro e deu uma contribuição muito grande. 

A despeito disso, gostaria de comentar que, na primeira metade deste 
século, viveu na Alemanha um homem muito inteligente, que foi Max Weber. 
Era sociólogo e deu uma contribuição expressiva à Sociologia, à Psicologia 
Social, à Ciência Política e, também, à Administração. Sua contribuição foi a 
criação do modelo de organização perfeita, que, segundo ele, deveria se 
basear em normas, na impessoalidade, no conhecimento intenso, profundo e 
completo de todas as atividades da organização. o sucesso do seu trabalho, 
da sua concepção de uma organização perfeita foi tão grande que, pelo 
mundo afora, além das fronteiras da filosofia política, dos regimes políticos e 
dos sistemas econômicos, as idéias de Weber tiveram um campo fértil para 
as respostas das nascentes indústrias na Europa e nos Estados Unidos, com 
o objetivo de racionalizar as empresas, aumentar a produção, baixar os 
custos, aumentar a produtividade, profissionalizar a atividade empresarial. 

Foi tão grande o sucesso das idéias de Weber que o limite da 
administração empresarial foi superado e os governos, de ponta a ponta, 
inclusive no Oriente, com cuHuras diferentes, aplicaram suas idéias na busca 
de uma organização perfeita, que nunca existiu, não existe e jamais existirá. 

No entanto, esse entusiasmo levou a administração pública, 
principalmente, e até as empresas a cometerem excessos na aplicação das 
idéias de Weber. O excesso de normas, o excesso de rigidez nos 
procedimentos administrativos, a impessoalidade na administração levaram 
à desumanização e ao surgimento de verdadeiros monstros, o que Weber 
jamais quis. 

A diferença conceitual de suas idéias são as seguintes: ele não quis dar a 
receita de administração nem para empresas, nem para nenhum governo. O 
que ele quis, como homem de ciência, pesquisador e sociólqgo, foi definir 
um modelo, um perfil, o traçado de uma organização perfeita, ideal e pura, e 
que como eu disse, nunca existiu, nem vai existir. Por incrível que pareça, 
ele deu o nome a essa organização perfeita de burocracia. Mas foi tão 
grande o excesso, foi tão grande o exagero na aplicação das suas idéias que 
a imprensa e a própria sociedade passaram a usar o termo "burocracia" 
como sinônimo do contrário do que Max Weber queria. Democracia passou a 
ser sinônimo de emperramento, de falta de respeito ao cidadão, de filas 
intermináveis, de inversão de valores, de atraso, de irresponsabilidades e de 
impunidade. 

Portanto, pelo mundo afora encontramos até hoje - e acho que vamos 
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encontrar por muito tempo - essa questão absurda, que é a falta de 
profissionalismo na administração, a falta de respeito ao cidadão e à 
sociedade, principalmente no que diz respeito à administração pública. 

E esse grande brasileiro, inteligente acima de tudo, grande patriota - Hélio 
Beltrão - deu essa contribuição marcante: propôs a criação e foi o primeiro 
Ministro do Ministério da Desburocratização, que hoje está extinto. Foi ele 
quem levantou, pela primeira vez, questões muito importantes que afligem a 
população, que sacrificam o povo e causam os maiores transtornos, que 
emperram a administração e desmoralizam o governo, a instituição 
governamental, dificultando o planejamento e o controle da aplicação dos 
recursos públicos, que são exatamente esses vícios, esses exageros, com 
excesso de normas, com a falta de compromisso entre a norma e o objetivo 
máximo, que é o bem-estar da sociedade. 

Hélio Beltrão, por exemplo, disse que o cidadão não mora na União, nem 
no Estado; mora no município. Ele, que foi um grande municipalista, quis, 
com isso, provocar debate sobre a questão: como o cidadão morar no 
município e não ter ali fácil acesso à solução dos seus problemas? 

Até hoje, no Brasil, vivemos às turras com essa divisão de competências 
nos três níveis de governo. Nós, brasileiros, latinos, entusiasmados com a 
política, temos uma cultura marcada pelo centralismo na administração e na 
política, pela presença do rei ou do imperador e achamos que a solução fica 
em Brasília. 

Nós que, às vezes, saímos do município conhecendo a problemática local 
e municipal e passamos pelo Estado, quando chegamos a Brasília, viramos 
tecnocratas e queremos administrar a saúde, a educação, o meio ambiente, 
a sociedade, principalmente, porque, aproximadamente, 70% dos recursos 
públicos arrecadados no País, provenientes dos tributos, estão nas mãos do 
Governo Federal. Porque tem muito dinheiro, ele quer administrar, de 
Brasília, a vida do cidadão. 

Num gigantesco país, continental, como é o Brasil, o que acontece é isso: 
desrespeito à idéia de Hélio Beltrão, de que o cidadão mora no município. É 
lá que a administração pública deve estar preparada, presente, aberta, 
pronta para atender às necessidades básicas da população. Se o Brasil, 
principalmente a Constituinte, não tivesse abandonado as idéias de Hélio 
Beltrão, numa hora dessas, a municipalização da saúde, que é uma grande 
idéia, de difícil implantação, já teria resolvido essa verdadeira vergonha e 
desgraça nacional, que é a saúde pública. Se não tivesse abandonado as 
idéias de Hélio Beltrão, a Constituinte teria, de fato, criado condições para 
que a educação, a segurança, a defesa da ecologia e do meio ambiente 
fossem municipalizadas. 

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Não tive a felicidade de ouvi-lo em 
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suas palavras iniciais, mas quero servir-me do momento para parabenizá-lo 
no que tange às palavras que V. Exa. dedica àó ex-Ministro Hélio Beltrão, 
sepultado ontem no Rio de Janeiro. Como V. Exa., nós também queremos 
nos associar a esse momento de pesar pela morte do ex-Ministro. Devemos 
ter grandeza de espírito para reconhecer que Hélio Beltrão, embora tenha 
servido aos governos mil~ares, foi um. homem do diálogo, afável, que 
realmente se preocupou coni o cidadão, não só quando Ministro da 
Previdência Social, mas, também, como Ministro da Desburocratização. 
Segundo ele o principal é acreditar no cidadão até prova em contrário. Acho 
isso grandioso. 

Por isso, queremos manifestar, também, como membro do PPS, o nosso 
voto de pesar pelo passamento de Hélio Beltrão e parabenizá-lo, Deputado 
Baldonedo Napoleão, pela sua fala. Muito obrigado. 

O Deputado Baldonedo Napoleão- Eu é que agradeço. 
Mas quero ainda comentar uma outra frase de Hélio Beltrão que marcou 

mu~o a minha prática política e como administrador público. Foi ele que 
disse, Deputado, o seguinte: "Até que se prove o contrário, todos são 
desonestos perante a administração pública." Existe um pressuposto 
absurdo, ilógico, irracional, de que o cidadão é desonesto quando pede 
alguma coisa, quando se dirige à administração pública. Por isso, a 
administração pública não acred~a na sua palavra nem na sua assinatura e, 
muitas vezes, nem nos seus documentos. Por isso, eles precisam ser 
carimbados em diversas instâncias, alimentando, assim, a indústria dos 
carimbos, a indústria da desconfiança do cidadão. 

Então, quero perguntar: até que ponto vamos caminhar rapidamente no 
Brasil - um País com essa dimensão, com perspectivas de desenvolvimento, 
com uma das maiores economias do mundo, um dos maiores mercados do 
mundo -, para atingir níveis fantásticos de desenvolvimento, fazendo a 
integração do País rico com o pobre? 

Até que ponto iremos caminhar, sem sair da retórica, do discurso, para 
praticar essa coisa fundamental, que é fazer a administração pública 
trabalhar para o cidadão? Precisamos sensibilizar a administração pública 
para questões verdadeiras, sem filosofismos, sem partidarismos, mas com a 
certeza de que, também na administração pública, é preciso haver 
compromisso com a ciência. Ninguém adm~e. por exemplo, ir para uma 
mesa de cirurgia, para se submeter a uma intervenção feita por um amador, 
por uma pessoa que não seja habil~ada, um médico-cirurgião. No entanto, 
entregamos as nossas questões fundamentais de educação, segurança, etc., 
a amadores. Até quando vamos ace~ar que um País como o Brasil possa 
conviver com o amadorismo na administração ou continuar convivendo com 
a administração baseada em pressupostos como esse de que "até prova em 
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contrário, o cidadão é desonesto" e alguém precisa reconhecer sua firma, dar 
uma declaração, e assim por diante? 

Não querendo me alongar mais, quero dizer que, com a morte de Hélio 
Beltrão, o Brasil sepulta um grande homem, um homem inteligente. Ele 
serviu ao governo militar, mas, se tivesse servido a um governo civil, 
democrático, teria sido brilhante da mesma maneira, patriota e, acima de 
tudo, comprometido com a modernização do País. Acho que a grande 
mensagem que ele quis dar a este grande e maravilhoso País, totalmente 
viável, foi esta: "Não há desenvolvimento sem governo competente. Não há 
desenvolvimento- que é um conceito de qualidade- com amadorismo, que é 
sinônimo e parceiro da corrupção, da impunidade e da falta de compromisso 
com a solução dos problemas do povo." 

Assim, solicito ao Plenário que aprove esse requerimento, para que a 
Assembléia de Minas manifeste o seu pesar à família de Hélio Beltrão, pelo 
seu falecimento. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
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 pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, 
na 79" Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n• 1.346/97, do Deputado 
Arnaldo Canarinho, e do Requerimento n• 2.359/97, do Deputado Paulo Piau 
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Gil Pereira (2) - falecimento da Sra. 
lris Colares da Silveira Dias, em Francisco Sá, e do Sr. Joel de Alexandria, 
em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauri Torres, em que 

solicita seja atribuído regime de urgência ao Projeto de Lei n• 1.466/97. A 
Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o 
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requerimento. Os DepUtados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja o Projeto de 
Lei n• 1.237/97 apreciado conjuntamente pelas Comissões de Direitos e 
Garantias Fundamentais e de Educação. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita audiência da 
Comissão de Agropecuária para a análise do Projeto de Lei n• 1 .452/97. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n• 2.289/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que 
solicita seja encaminhado ao Presidente da COPASA pedido de envio a esta 
Casa dos relatórios da consultoria realizada pela empresa Coopers & 
Librand, contendo as informações que menciona. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n• 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n• 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento n• 2.289/97 na forma do Substitutivo n• 1. Oficie-
se. 

Requerimento n• 2.299/97, da Comissão de Agropecuária, em que solicita 
seja dirigido ao Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial de 
Minas Gerais - INDI - pedido de envio a essa Comissão de estudos sobre a 
situação do Frigorífico Kaiowa, localizado no Município de Janaúba. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando-se a 

,importância da matéria a ser votada em seguida e considerando que não há 
"quorum", solicito que, de plano, esta Presidência encerre a reu_nião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a ordinâria deliberativa de amanhã, dia 29, âs 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 63" REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 16 
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DE OUTUBRO DE 1997, DESTINADA À ABERTURA DO FÓRUM TÉCNICO 

ENSINO FUNDAMENTAL SOB A NOVA LEGISLAÇÃO 
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, José Maria Barros e Baldonedo 

Napoleão 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da 

Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. 
João Monlevade - Palavras do Deputado José Maria Barros - Palavras da 
Sra. Glaura Vasquez - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
ENCERRAMENTO. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval 
Ângelo - Errnano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - lvair Nogueira - João 
Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças - Luiz 
Fernando Faria - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo 
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro 
Vieira- Toninho Zeitune- Wanderley Ávila -Wilson Pires- Wilson Trópia. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 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. 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. srs. João Monlevade, membro do Conselho Nacional de Educação; 
Glaura Vasquez, membro do Conselho Estadual de Educação; Deputado 
José Maria Barros, Presidente da Comissão de Educação da Assembléia 



. 
u 

< 
~ 
• 

. .. 

675 
Legislativa de Minas Gerais; e Vitor Vieira dos Santos, Presidente da 
Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios- FEMAM. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do Fórum Técnico 

Ensino Fundamental sob a Nova Legislação. Nesta manhã, será debatido o 
tema "Novos Critérios de Financiamento Educacional e Projetos 
Educacionais dos Municípios". 

Palavras do Sr. Presidente 
Autoridades que compõem a Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

convidados, senhoras e senhores, este fórum reúne em seu temário dois 
assuntos de fundamental importância: educação e municípios. 

O projeto educacional de um país é o fator determinante de seu grau de 
desenvolvimento. Hoje, mais que nunca, a atenção que se dá a ele tem 
reflexos imediatos na economia, no avanço social e na solidez das 
instituições de uma nação. Falando sobre a América Latina, o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento coloca o desapreço para com a 
educação como o maior obstáculo ao progresso da região. Sob esse 
aspecto, não podemos dizer que a política desenvolvida até agora no Brasil 
tenha sido exemplar. São diversas as causas que vêm determinando esse 
fenômeno que nos coloca em franca desvantagem na competição 
internacional por mercados e por liderança. Não é o momento de procurar 
motivos ou culpados. Temos, isso sim, que projetar o futuro. Nesse sentido, 
podemos dizer que Minas tem-se antecipado, promovendo algumas 
mudanças importantes com vistas à descentralização e à democratização do 
processo decisório em seu sistema de educação. Entretanto, precisamos 
avançar ainda mais. É preciso recuperar o atraso para ficarmos em 
igualdade de condições com os demais aspirantes ao bloco do Primeiro 
Mundo. 

A autonomia municipal foi consagrada na Constituição da República. 
Entretanto, temos que fundamentá-la na defesa intransigente dos ideais 
municipalistas, sob pena de a norma constitucional restringir-se a mera 
declaração formal de princípios. Sob esse aspecto, qualquer -iniciativa que 
venha descentralizar o processo decisório, entregando às administrações 
locais um poder real para atender às demandas dos munícipes, deve ser 
saudada com entusiasmo. A municipalização do ensino fundamental tem 
essa característica positiva na medida em que entrega às comunidades a 
gestão de um sistema que diz respeito diretamente ao interesse local. Tal 
processo, entretanto, não pode, em hipótese alguma, significar nova sangria 
para os já combalidos cofres municipais . 

A Lei n° 9.424, associando-se à nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e à Emenda à Constituição no 14, de 12/9/96, propõe uma 
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verdadeira revolução no ensino. A titulo de exemplo das novidades 
abrigadas por esses dispositivos legais, ressaltamos a consciência da 
importância do elemento humano no processo pedagógico. Não adianta 
construir prédios e equipá-los com o que há de mais moderno. Sem um 
corpo docente valorizado, motivado, com amplas oportunidades de 
capacitação técnica e atualização, todo esforço para melhorar o ensino 
estará fadado ao fracasso. Queremos assegurar ao professor nosso 
compromisso com a valorização da categoria, compromisso que deve 
orientar qualquer projeto educacional realista e coerente. 

Agradecemos à Secretaria de Estado da Educação, à Federação Mineira 
de Associações Microrregionais, ao Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais - SIND-UTE -, à União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas, à União dos Dirigentes Municipais de Educação e à União 
dos Vereadores do Estado de Minas Gerais, que trabalharam em parceria 
conosco na organização deste fórum técnico. Expressamos também nosso 
reconhecimento aos conferencistas e aos debatedores que tão prontamente 
aceitaram nosso convite e aqui estão para trazer-nos seus conhecimentos e 
sua experiência. Agradecemos ainda aos participantes, com nossos votos de 
que os trabalhos desses dois dias sejam proveitosos e correspondam a suas 
expectativas. 

A Presidência tem o prazer de conceder a palavra, neste instante, ao Sr. 
João Monlevade, membro do Conselho Nacional de Educação, que disporá 
de até 30 minutos para fazer seu pronunciamento. 

Palavras do Sr. João Monlevade 
Sr. Presidente e demais membros da Mesa, quero iniciar minha fala 

manifestando a alegria que sinto por voltar às Minas Gerais. Digo isso 
porque, até satisfazendo a curiosidade de alguns, meu nome é João 
Monlevade e está no mapa de Minas. 

Esse nome veio de um jovem geólogo francês que, em 1817, a convite de 
D. João, comprou seis escravos e cinco mulas e se aventurou na busca da 
hematita. Em sua jornada, saiu do Rio de Janeiro e veio parar às margens do 
rio Piracicaba. Assim, muito antes de nascer, eu já estava chegando. 

Em 1952, eu morava em Campinas, no Estado de São Paulo- não vou me 
esquecer disso nunca -, e, como presente de aniversário, ganhei um 
Volkswagen alemão. Em três dias, percorrendo estradas, mata-burros, 
montanhas e vales. cheguei a Belo Horizonte e enamorei-me dela. 

Belo Horizonte, embora planejada, é uma cidade que consegue passar a 
alma dos mineiros e das mineiras, que são realmente o resumo do Brasil. 

É nesse clima de alegria e de fraternidade que vou, neste encontro, 
conversar com vocês, que pagam impostos e que sustentam o Conselho 
Nacional de Educação, em Brasília. 
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Acabei de saber que o orçamento para 1998 prevê gastos de 

R$131.000.000,00 com a manutenção do Conselho Nacional, que se compõe 
de 24 Conselheiros, sendo, aliás, muitos de Minas Gerais. 

Embora se trate de um fórum técnico, parabenizo todos vocês que estão 
presentes e que o estão promovendo. 

Não podemos começar uma palestra sobre as novas bases de 
financiamento sem colocar o porquê disso. Se, hoje, quase 20% dos 
recursos públicos brasileiros das esferas federal, estadual e municipal são 
reservados para o ensino, é porque nós, brasileiros, consideramos a 
educação como algo muito importante. 

Começo, portanto, com uma profissão de fé política. Acredito que a 
felicidade do homem e da mulher passa por uma educação universal; uma 
educação que não exclua ninguém; uma educação democrática; uma 
educação laica - com todas as desculpas ao Papa -; uma educação que não 
tenha discriminação de pensamento; uma educação que supere as 
diferenças, portanto, uma educação unitária, e, finalmente, uma educação de 
qualidade. 

Historicamente, o que aconteceu neste País foi a perda paulatina da 
qualidade do ensino. Quem visita, como eu visitei, o Instituto de Educação, 
em Belo Horizonte, e quem vai a um curso de formação para o magistério, 
dos muitos que havia no interior de Minas Gerais, sente a diferença nos 
equipamentos, nos professores e nos laboratórios. A qualidade se esvaiu, na 
medida em que a quantidade aumentou. 

Ora, para garantir uma educação universal, democrática, laica, unitária e 
de qualidade, só existe uma proposta, que é a educação pública e gratuita. 
Não existe outra. Isso é uma questão fundamental. Se a gente não concordar 
que a educação universal, democrática e de qualidade passa pela educação 
pública, se a gente tiver a ilusão de que é possível fazer um país educado 
com escola particular, com escola privada, estamos totalmente equivocados 
e podemos encerrar o fórum. 

Todos os países, sejam capitalistas, sejam socialistas, .que_ chegaram ao 
desenvolvimento econômico e social - Estados Unidos, França; Japão, União 
Soviética -, alicerçaram o seu desenvolvimento na escola pública e gratuita, 
porque essa é a escola que dá conta das contradições, dá conta da 
educação nacional, e não, da educação de classes sociais, da educação de 
pessoas, da educação de indivíduos. 

Ora, o que é educação gratuita? Educação gratuita não é educação sem 
custos, pelo contrário, uma universidade gratuita, como a UFMG, tem custos 
muito maiores que uma universidade paga, como a PUC-MG. Todos vocês 
sabem disso, embora a gente não sinta isso, porque o sistema tributário 
nacional é um pouco complicado. Quando acendemos as luzes, estamos 
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pagando 18% de ICMS; quando atendemos ao telefone, estamos pagando 
25% de ICMS; quando bebemos uma Coca Cola, estamos pagando 70% de 
um conjunto, de uma cesta de impostos, IPI, ICMS, IPTU, ISS, etc. 

Pois bem, nesse contexto, vamos começar a perceber como a Constituição 
atual coloca a questão da gratuidade e do financiamento. Em primeiro lugar, 
ela garante ensino público e gratuito para todos. Todo ensino público é 
gratuito. Isso é um avanço, porque, na lei anterior, somente o ensino 
fundamental era gratuito; a educação infantil e o ensino médio podiam ser 
passíveis de pagamento de mensalidade, e o ensino superior, também. 

Em 1988, foi uma guerra na Constituinte. Temos essa profissão de fé. 
Nosso ensino é gratuito, ou seja, ele é pago pela socialização do trabalho de 
todo o povo brasileiro. Costumo dizer que, na escola particular, a gente paga 
na hora em que entra na escola, na hora da matricula. Na eseola pública, a 
gente paga na hora da gestação. Na primeira vitamina que a gestante toma 
para fortificar o futuro bebê, já está pagando ICMS, que será aplicado na 
educação de seu filho. 

O ensino gratuito não significa que a gente não pague, significa que 
pagamos socialmente. Pagamos no exercício de confiança, no exercício de 
democracia e cidadania. É mais ou menos como aqui na Assembléia 
Legislativa: os Deputados, pelo nosso voto, ficam quatro anos com um 
mandato, já estão investidos de poder, durante mil e tantos dias, por um ato 
único, que é o ato do nosso voto. Se corresponderem à nossa confiança, vão 
até o fim do mandato. 

A mesma coisa ocorre com a escola pública, que deve ter uma 
participação democrática para corresponder a tudo aquilo que a gente paga. 

Diga-se de passagem - e é bom que todos vocês saibam - que o sistema 
de impostos do Brasil é perverso. Paga mais quem menos usufrui. Os pobres 
contribuem com mais impostos e freqüentam menos as escolas. 

Essa gratuidade é a expressão do principio constitucional da educação 
como direito de todos. Todos têm direito à educação escolar. É fácil dizer 
isso e mesmo escrevê-lo na Constituição, mas temos uma história 
exatamente ao contrário. Tivemos, durante 400 anos - pelo riienos durante 
388 anos -, um povo escravo, escravizado, um povo africano que não teve 
direito à escola. Portanto, a extensão desse direito a todos, inclusive às 
populações rurais, é uma conquista. 

Ora, é direito de todos e tal direito tem de ser garantido por alguém. Quem 
o garante? O Estado e, também, as famílias. A família, pelo seu dever de 
matricular a criança e pelo fato de estar contribuindo com os impostos. E o 
Estado, pelo seu dever de abrir e manter as escolas. 

A Constituição também teve um grande avanço - e aqui gostaria de já 
fazer uma consideração um pouco polêmica. Vocês convocaram este fórum 
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para discutir ensino fundamental, principalmente em relação aos municípios. 
Isso é um perigo. Temos de trabalhar a educação no Brasil dentro da 
perspectiva da educação básica, não do ensino fundamental. Estou vendo 
vários colegas e autoridades neste Plenário. Tenho certeza absoluta de que, 
se vocés são pais como eu sou, ninguém quer para seus filhos ou filhas que 
eles terminem a sua escolaridade na 8" série do 1• grau. Duvido. Seria uma 
restrição de direito, uma pobreza de espíri1o se quiséssemos que um filho ou 
uma filha entrassem no séc. XXI com o ensino fundamental, com a 8" série. 
Não queremos isso de forma alguma. Almejamos o ensino superior. E, se 
não for possível, se não houver incapacidade intelectual ou algum outro 
problema, que tenha, pelo menos, uma educação básica que propicie a 
cidadania. Educação básica significa uma educação que o acompanhe até a 
idade de 17 ou 18 anos e que propicie a entrada no mercado de trabalho não 
como um cidadão competitivo excluído, mas como alguém realmente 
preparado para assumir um trabalho produtivo e socialmente relevante. 

Ora, a LDB foi muito sábia - embora tenha alguns defeitos - em garantir a 
educação básica para todos os cidadãos brasileiros por meio de um 
esquema de financiamento. Todas as outras áreas - saúde, habitação, 
previdência, etc. - supõem também impostos e financiamento público. A 
educação, no entanto, é a única área que vincula recursos. Vale dizer, os 
Deputados desta Casa podem aprovar um orçamento, mas para a educação 
já é fiXado um piso no orçamento que corresponde ao gasto de pelo menos 
25% dos impostos estaduais. Isso aconteceu, como tentarei mostrar-lhes, por 
um problema de disputa política dos setores de serviços públicos, e nós 
ganhamos essa guerra. Dessa forma, a educação tem recursos vinculados. 
Pela LDB, esses recursos - que são pelo menos 18% do orçamento federal e 
25% do orçamento estadual - podem ter sua vinculação aumentada a 
qualquer momento. Os Deputados de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul a 
ampliaram para 35%, e os de São Paulo, para 30%. Os municípios a fixaram 
em pelo menos 25% dos impostos, e as leis orgânicas, os Vereadores podem 
aumentar os percentuais, desde que isso seja considerado necessário . 

Ora, a LDB garante o financiamento por dois grandes mêcanismos. O 
primeiro é a vinculação, e o segundo, uma novidade que a maioria de vocés 

· ainda não vivenciou, é a criação de sistemas municipais de educação. Até 
1988, a educação brasileira era organizada em sistemas estaduais. Assim, 
Alfenas, Paracatu ou João Monlevade, por exemplo, tinham de obedecer ao 
Conselho Estadual de Educação. A partir de agora, entretanto, cada 
município pode ser cabeça de sistema autõnomo. Como o Presidente 
acabou de dizer, com a Constituição de 1988 os municípios passaram a ser 
entes federativos. Sempre comparo nossa Constituição com a bandeira de 
Minas Gerais: antigamente havia União, Estados e municípios, como se 
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houvesse uma pirâmide ou uma árvore; agora, é um triângulo - União, 
Estado e município -, em que o município não está abaixo do Estado, mas 
dentro dele. O grande problema é que a maioria dos municípios não assumiu 
ou está com medo de assumir isso. Então, os senhores que vêm do interior 
de Minas e, principalmente, de Belo Horizonte precisam entender que têm de 
se constituir como um sistema. Do contrário, a questão da municipalização e 
da cooperação passa a ser uma questão política enviesada. A pessoa não 
terá força e será um ente subalterno conversando com o patrão. Para temnos 
um diálogo, segundo nosso educador Paulo Freire, é preciso dialogar de 
igual para igual. Não é a situação em que só o professor ensina e o aluno 
aprende. Todos aprendem, ensinando uns aos outros. 

Então, a LDB coloca que o município, o Estado e a União são cabeças de 
sistema. Mas, pela primeira vez na história do Brasil, aparece uma 
distribuição de encargos, e isso também nos preocupa. Tenho certeza de 
que isso é que trouxe vocês aqui. Ao sistema municipal cabe o quê? Cabe 
exclusivamente a educação de crianças de até 6 anos. O Estado pode ter 
uma pré-escola? Pode, mas isso seria só por benevolência. Quem tem o 
dever de oferecer creche e pré-escola é o município. No outro lado da 
educação básica, quem deve oferecer o ensino médio é o Estado. O 
município pode oferecer também? Pode, mas terá de fazê-lo com recursos 
acima dos seus 25%. E o ensino fundamental? Esse é o grande desafio. 
Faço uma comparação muito simples: numa família, o pai é dono de si 
mesmo - o ensino médio; a mãe é dona de si mesma - educação infantil; o 
ensino fundamental são os filhos, que são do pai e da mãe. Enquanto está 
tudo em paz, vive-se feliz, mas, na hora da separação, quem vai tomar 
conta desses 8 anos de escolaridade, dos 32 milhões de alunos no Brasil e 
dos quase 2 milhões de alunos em Minas Gerais? Aqui é que está todo o 
problema. 

O ensino fundamental é dever tanto do Estado quanto do município. O art. 
1 O, 11, que para mim é o mais lúcido da LDB, dá a chave para a solução do 
problema: "Os Estados incumbir-se-ão de: definir, com os municípios," - não 
diz, com cada município, mas, com os municípios - "fomnas de colaboração 
na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 
proporcional de responsabilidades, de acordo com a população a ser 
atendida". 

Não é de acordo com os alunos atuais, é de acordo com a população a ser 
atendida - e de acordo com os recursos financeiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do poder público. Aqui está a regra. Não existe a questão da 
municipalização na nova LDB. A municipalização é uma questão da outra 
LDB, no 5.692, art. 58, que já fez o estrago que tinha que fazer e acabou. 
Quem for ao Nordeste pode ver o estrago. O Maranhão, o Piauí, a Bahia e o 



z 

" . 
o ., 
~ 
• . ; 
~ u; 
• ~ 
• • < 

681 
Ceará municipalizaram de 50% e 60%, e o resultado foi que os municípios 
ficaram com escolas paupérrimas e o Estado começou a oferecer faculdade 
estadual para ganhar voto. Cada candidato a Deputado fundava uma 
faculdade em Sobral, outra em Maracanaú, outra em Mossoró, e o ensino 
municipal pagava de R$30,00 a R$40,00 para o professor. Meus senhores, 
se hoje vim a Minas Gerais para dizer alguma coisa, quero falar bem claro 
que a LDB não é uma lei que municipaliza. Vocés devem desconfiar muito 
das intenções de quem fala que quer municipalizar. 

Agora vou falar rapidamente sobre quatro conceitos, porque sei que o 
tempo é curto e que o mais importante será o debate e a fala da Glaura 
Vasquez, que já gerenciou a responsabilidade do ensino municipal. Veja 
bem, temos, para resolver a questão de o ensino fundamental ser 
compartilhado dentro do regime de colaboração, uma regra que é 
subvinculação de 60% dos 25%. Como chegamos a isso? Vamos estudar 
quatro conceitos de política e de financiamento que presidiram toda a 
história do Brasil. Primeiro, os conceitos são os seguintes: descompromisso, 
desresponsabilização, ou seja, descentralização, parceria e disputa. O que é 
o descompromisso? É a característica que vemos em toda a história do 
Brasil dos governos centrais. No tempo de Portugal, o governo central era a 
Coroa portuguesa; no tempo do império era a Corte; na República, o que 
chamam de União - Brasília. Todos esses governos se descompromissaram 
com o ensino primário, com a educação fundamental. Quem é educador 
sabe que, quando Portugal invadiu o Brasil, ficamos 50 anos sem escola. 
Todos os outros países tinham escolas e universidades, e nós fomos ter a 
primeira escola em 1549. Isso não quer dizer que o povo não estava sendo 
educado; pelo contrário, o índio estava sendo educado pelo canhão. O 
português dava um tiro, o índio baixava a cabeça. O português falava "bom 
dia," o índio tinha que responder "bom dia". Não podia falar em tupi ou em 
tapuia, senão era estrangulado. Anteontem eu estava em Goiás e dizia que o 
Anhangüera, que tem muitas estátuas, foi um grande educador. Ele colocou 
medo no povo. Acendeu uma cuiazinha de cachaça e disse a9s índios que, 
se eles não mostrassem onde estava a mina de ouro, colocaria -fogo nos rios. 
Assim como aqueles rapazes puseram fogo no índio pataxó em Brasíla, 
estamos incendiando a terra e os rios dos índios até formarmos o "EI Nifio", 
que é a vingança da natureza. 

Portanto, esse descompromisso esteve presente na história colonial, 
esteve presente no tempo do Império, quando D. Pedro I tocava piano e 
fazia a independência, mas não fundou a universidade que os parlamentares 
de Minas foram pedir em 1823, no Rio de Janeiro. D. Pedro 11 era grande 
imperador, maravilhoso e sábio, mas escondeu a estatística, de 1872, que 
indicava que o Brasil era o país do mundo com mais analfabetos. Ele mesmo 
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contou esse fato numa carta de confissão aos seus primos da Áustria. 

Esse descompromisso está aí até hoje. Como vocês sabem, em 1988, foi 
adicionado à Constituição o art. 60 dos Atos das Disposições Transitórias, 
estabelecendo que, para erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino 
fundamental, o Brasil tinha que aplicar metade das verbas do Governo 
Federal. 

Vocês sabem o que o Sarney fez? Não cumpriu. E o Collor? Também não 
cumpriu. E o glorioso mineiro Itamar? Também não cumpriu. O Fernando 
Henrique entra e diz: "Não vou passar vergonha de não cumprir". Então, faz 
a Emenda n• 14, já citada aqui, dispensando o Governo Federal de gastar 
50%. Agora, estamos assistindo a uma verdadeira retirada de verbas 
federais. Como? Ele fez um fundo que previa R$750.000.000,00 de 
suplementação para os Estados. Minas Gerais estava incluída nessa 
suplementação com R$300,00, de acordo com os dados de 1995. O 
orçamento da União, agora, destina somente R$269.000.000,00, porque o 
custo por aluno continua sendo de R$300,00. Estão anunciando que vai ser 
R$315,00. Ora, R$315,00 de 4 anos para cá não repõem nem 20% da 
inflação, muito menos o aumento de arrecadação que o Plano Real 
propiciou. Devia ser, pelo menos, de R$400,00 esse custo mínimo. Aí, 
haveria uma responsabilidade federal concomitante. Assim como falei que 
não estou pregando a não-municipalização, mas o regime de colaboração, o 
que está por trás disso é um apelo para que se unam aos outros Estados, 
exigindo a parte do Governo Federal. Todos vocês que estão nesta platéia, 
principalmente os membros da Mesa, que devem ter salários maiores, 
pagam o IR e o IPI. Esse dinheiro vai e tem que voltar. Se não acordarmos 
para isso, Minas Gerais já saiu da suplementação e vai ficar só dividindo 
pobreza, socializando miséria. Minas vai ficar brigando na cozinha, enquanto 
a sala de visita já foi ocupada. Esperemos que o quarto de dormir não tenha 
sido também ocupado. 

A segunda palavra é desresponsabilização. Em 1770, depois de 210 anos 
de ensino dos jesuítas, que não tinham compromisso com ninguém, a Coroa 
não dava um tostão, os padres tinham fazendas, assim cômo tinham o 
Caraça aqui, faziam finanças, a situação estava a mesma. Então, em 1770, 
foram criadas as aulas régias. Vejam que cinismo. O Rei de Portugal 
chamava de aula régia, mas quem pagava era a Cãmara Municipal. Era um 
imposto chamado Subsídio literário, que era pago nos açougues e nas 
destilarias de cachaça. Quando não se quer fazer uma coisa, descentraliza-
se, joga-se a bola para outro. Essa desresponsabilização continou em 1834, 
quando se passou o ensino do Império para as províncias. Sabe qual foi o 
resultado? As províncias não tinham dinheiro. Minas Gerais era um Estado 
maravilhoso, cheio de fazendinhas. Cada uma era uma unidade econômica 
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independente. Almoçávamos quiabo, galinha caipira, abóbora, mandioca frita 
na banha de porco, mas não se pagava imposto para a província. Com isso, 
durante cento e poucos anos, Minas Gerais teve somente um 
estabelecimento de ensino secundário. Esse foi o resultado da 
descentralização, da desresponsabilização. Isso é o que está sendo tentado 
neste momento. O Governo, ao invés de assumir a sua parte, ao invés de 
pegar o IR, o IPI, o ITRU, que deveria estar sendo pago pelos latifundiários, 
o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi arrecadado, e dar para a 
educação, está aplicando 40% para pagamento da dívida externa e em juros 
da dívida interna, que está ficando quase que impagável. Acabei de ler uma 
publicação, que aconselho a todos vocês, com uma análise da conjuntura 
atual, feita pela Faculdade Newton Paiva. Ela se chama "Oicos". Ela diz que 
a dívida interna está chegando em R$270.000.000.000,00. Isso tem que ser 
bancado por títulos dos Governos Estadual e Federal. Os Deputados da 
Assembléia devem estar preocupados com a quantidade de dinheiro que o 
Governo Estadual tem que gastar com o pagamento da divida interna. 

Nesse momento, essa "desresponsabilização" tem um contraponto. O 
contraponto da LDB, dentro da dinâmica do financiamento, é um grande 
avanço que ainda não está sendo cumprido. Faço, então, um apelo nesse 
sentido aos Deputados e aos Vereadores aqui presentes. Os 25% da 
educação que são arrecadados ficam num cofre forte; se é no município, fica 
na Prefeitura ou na secretaria de finanças; se é no Estado, fica na Secretaria 
da Fazenda. E a LDB diz, textualmente, em seu art. 69, o seguinte: "O 
repasse dos valores referidos nesse artigo, que são os 25% do Estado, do 
Distrito Federal e dos municípios, ocorrerá imediatamente ao órgão 
responsável pela educação, observados os seguintes prazos: recursos 
arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia; 
recursos arrecadados do décimo ao vigésimo dia, até o trigésimo dia; e 
recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o 
décimo dia do mês subseqüente". Ou seja, o dinheiro da educação tem de 
ficar com os educadores. Essa é a verdadeira descentralização que 
queremos, mas que, infelizmente, não é cumprida. O dinheiro -que chega às 
escolas é apenas para sua manutenção. O dinheiro grosso não é repassado, 
fica nas mãos das autoridades financeiras, que não confiam nos educadores. 
É um negócio muito sério. E o pior é que, às vezes, o Secretário da 
Educação também tem medo de pegar esse dinheiro. É muito cômodo para 
ele- não sei se vocês concordam comigo -, quando há uma greve, falar que 
gostaria de melhorar o salário dos professores, mas não o faz, porque o 
problema é da Secretaria da Fazenda. É muito simples empurrar a 
responsabilidade para frente quando, na realidade, teria de assumi-la. Esse 
descompromisso está muito evidente, mas a lei está aí com algumas 
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fórmulas para superarmos isso. 

Com relação à parceria, gostaria de dizer que, quando o Brasil começou a 
exigir escola - durante 300 anos a nossa sociedade não exigia escola, porque 
sociedade de escravos, de zona rural, não precisa de escola -, o Estado não 
tinha dinheiro. Isso é provado cientificamente. De 1850 até 1930, as 
províncias e os Estados não arrecadavam o suficiente para abrir escolas. 
Todos vocês sabem qual foi a solução política da época, pois seus avós e 
seus pais estudaram em colégios de freira, de padre ou em colégios 
particulares, principalmente no ginásio. No primàrio, ainda havia dinheiro 
para se abrirem escolas. Em qualquer cidade do interior de Minas 
encontramos um colégio de padre, de freira, que hoje, na maioria dos casos, 
virou faculdade. Então, essa parceria nos viciou e criou um problema muito 
sério, porque é uma questão de classe. No tempo em que a escola pública 
era elitista, a elite colocava os seus filhos nela. Eu era filho de engenheiro e 
de professora lá em Campinas e fiz exame de admissão no único colégio 
estadual da cidade. Imaginem os senhores, numa cidade que tinha 200 mil 
habitantes, só havia uma escola estadual. O exame de admissão era um 
verdadeiro terror. Pai e mãe não conseguiam dormir enquanto não saía o 
resultado. É como o vestibular de agora. Pois bem, hoje a situação se 
inverteu, as classes dominantes colocam os seus filhos na escola particular, 
e a escola pública virou a escola do resto do povo. Essa parceria, essa 
mistura, é muito complicada porque divide a população tanto social quanto 
psicologicamente. 

E se nós não superarmos isso, não vamos chegar a uma escola 
democrática, universal, de qualidade. Por quê? Porque a escola particular- e 
me desculpem os empresários da educação que estiverem aqui hoje -, com 
raríssimas exceções, porque exceção sempre há, e é ela que confirma a 
regra - vive do fracasso da escola pública. A escola particular é como o 
urubu que está sempre esperando a carniça. Então, se a escola pública não 
presta, a escola particular viceja. Pior ainda: vive do salário baixo do 
professor da pública. Se a escola pública pagasse bem, o seu professor, 
depois de 40 horas de trabalho, não precisaria ir para a escola particular 
sofrer mais um pouco. Mas, como o professor ganha mal na pública, já fica o 
particular esperando, para dizer assim: vem aqui, aqui você ganha mais, tem 
ar condicionado, etc. e tal. 

Isso não é brincadeira. É uma análise muito tranqüila, que ouvi de um 
cidadão que foi Presidente da CONFENEN durante a Constituinte. Ele disse 
assim: esse negócio de piso salarial e hora-atividade, não podemos deixar 
passar. Se passar na escola pública, acaba a escola particular, porque nós 
não vamos poder pegar o professor na hora que ele teria disponível. 

Parceria é uma palavra da moda, mas temos que tomar cuidado com ela. 
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Eu prefiro o que está na lei. Regime de cooperação. Parceria é um negócio 
entre desiguais. Vem a Odebrecht, vem uma outra finna maravilhosa e adota 
aquela escola. Parece uma coitadinha, vai ser adotada. É como se a 
Assembléia Legislativa fosse adotada pelo Congresso Nacional. Que nada. 
Vocês tem autonomia. Vocês são um Poder. Isso é parceria. Agora, 
colaboração, cooperação, é entre iguais. E a igualdade se dá através da 
autonomia política. 

Vou tenninando, porque o meu tempo já passou. Agora, tem uma coisa 
muito séria no projeto do Gilmar, sobre descentralização, que é o seguinte: o 
que vai presidir a privatização, se se municipaliza ou não, se se passa ou 
não, seria a capacidade de atendimento. Que é isso? De acordo com a LDB, 
no art. 75, § 2•- vou ler para vocês, porque a gente nunca chega no final dos 
artigos, fica sempre no começo -, o que é capacidade de atendimento? "A 
capacidade de atendimento de cada Governo será definida pela razão entre 
os recursos de uso constitucionalmente obrigatório, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, e o custo anual do aluno, relativo ao padrão 
mínimo de qualidade". Então, atenção. Um município que tem uma 
arrecadação da educação "x" vai dividi-la por R$300,00? Nunca! Tem que 
dividir por um custo mínimo referente a um padrão de qualidade. E qual é 
esse custo mínimo referente a um padrão de qualidade? Vocês aqui, na 
Assembléia, é que têm de definir. Isso não se define através de uma 
divisãozinha de dinheiro para chegar ao custo médio, não, porque senão 
vocês estarão embutindo a isenção do imposto, a sonegação, tudo que é 
ruim ali dentro. É preciso saber quanto deve ser o custo-qualidade. Não 
tenho esse cálculo. No meu livro, digo que deve ser entre R$800,00 e 
R$1.000,000, mas não tenho provas para isso. Tenho uma sobrinha que 
paga R$700,00 de mensalidade numa escola. Não é de anuidade, não. É de 
mensalidade. Aí, o colégio garante que ela passará no vestibular, porque um 
dos critérios de qualidade é a eficiência. Mas, em outras palavras, 
capacidade de atendimento não é dividir o dinheiro que se tem pelos alunos, 
ou pela população a ser atendida, e dar R$350,00 ou R$4QO,OO. Logo, o 
município divide o seu dinheiro e pode ter tanto. Assim, você estará fazendo 
a confinnação da miséria. É preciso trabalhar, segundo meu entendimento, 
no tipo de custo-aluno-qualidade, definido pela Assembléia Legislativa, 
representante da população, e não do Governo Estadual, nem das escolas 
particulares . 

Os recursos são escassos. Tenho certeza de que estão todos pensando 
que falar em tudo isso é muito bonito, mas os recursos são escassos. Aí, 
temos uma disputa de poder para sabennos se o dinheiro vem para a escola 
pública ou se será empregado para pagar a dívida interna, a dívida externa, 
a Ferrovia do Aço, etc. Há bastantes coisas, aqui mesmo, em Minas Gerais, 
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para lembrannos das loucuras que já foram feitas com o dinheiro público. 

Então, essa disputa é uma disputa política, uma disputa cívica e uma 
disputa de cidadania. Enquanto não tivennos consciência de que pagamos 
essa gratuidade, enquanto não pegannos a conta de telefone e percebemos 
que, se ela é de R$60,00, poderia ser de R$40,00 (mas há aí os 25% do 
ICMS), enquanto não tivennos essa consciência, não entramos na disputa, 
porque parece que a briga não tem nada a ver conosco. Mais ainda: por não 
confiannos na escola pública e nela não matriculannos nossos filhos é que 
saímos da guerra e começamos a entrar na disputa, mas do outro lado. 

Então, tennino dizendo a vocês que estamos tentando disputar verbas 
públicas em Brasília. No Conselho Nacional, acabamos de fazer uma 
indicação - e posso até deixar com a Mesa um exemplar- para que o custo 
mínimo não seja essa piada de R$315,00, mas que observe pelo menos o 
cumprimento da lei, que manda que a divisão de arrecadação seja pelo 
número de matrículas, o que daria, para o ano que vem, R$397,98. Com 
isso, Minas Gerais receberia R$205.000.000,00 de suplementação. Não é 
muito, mas tenho certeza de que quem está vindo do vale do Jequitinhonha, 
quem está vindo de um município pobre, poderia respirar mais um 
pouquinho e começar a acreditar na escola pública. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria Barros, 
Presidente da Comissão de Educação desta Assembléia. 

Palavras do Deputado José Maria Barros 
Prof. João Monlevade, membro do Conselho Nacional de Educação; Profa. 

Glaura Vasquez, membro do Conselho Estadual de Educação; Dr. Vítor 
Vieira dos Santos, Presidente da FEMAM; autoridades, senhoras e senhores, 
após muitos anos de discussões e entraves políticos, temos em mãos uma 
nova legislação cujo objetivo é ampliar e melhorar a educação que se 
ministra no País. Os dispositivos legais que reorientam de maneira global o 
nosso ensino são a Emenda à Constituição n• 14; a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; e a Lei n• 9.424, ou Lei do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 
todas aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo Presidente da 
República no segundo semestre do ano passado. 

Estamos diante da possibilidade de mudanças profundas em nosso sistema 
educacional. Mudanças que, se por um lado geram grande expectativa de 
avanço, por outro lado provocam certa apreensão, em decorrência dos 
efeitos particulares que podem ter sobre os Estados e os municípios. 

Os temores se referem, sobretudo, à Lei n• 9.424, que visa, basicamente, 
a equacionar o financiamento do ensino fundamental. Como os recursos 
para a fonnação do Fundo serão provenientes, compulsoriamente, das 
receitas orçamentárias dos Estados e dos municípios, e como o retomo dele 
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aos respectivos cofres será proporcional ao número de alunos matriculados 
por escola, fica para muitos a dúvida: ele será mais uma fonte de receita ou 
de prejuízo? 

Essa é preocupação que nos tem chegado da parte dos Prefeitos, dos 
Vereadores e de outras lideranças políticas municipais - preocupação muito 
procedente, considerando-se a crítica situação financeira pela qual está 
passando a maioria dos municípios. Sabemos que não é fácil atender às 
demandas de uma comunidade numa conjuntura de racionalização e 
contenção de gastos. 

Outro fator que tem deixado apreensivas as lideranças políticas, assim 
como os professores, pais de alunos e demais pessoas ligadas à educação, 
é o projeto de municipalizar o ensino pré-escolar e fundamental, contido na 
nova legislação. Que conseqüências essa mudança de competência e de 
responsabilidade poderá trazer para as administrações locais, para os 
profissionais e usuários do sistema escolar? 

É para esclarecer essas e outras questões decorrentes das novas leis que 
estamos promovendo este fórum. A propósito, a Assembléia Legislativa, 
juntamente com o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria Estadual 
de Educação, já promoveu este ano um proveitoso ciclo de debates sobre a 
Lei de Diretrizes e Bases, estendendo-o a todas as regiões do Estado. 

Por intemnédio da Comissão de Educação, que temos a honra de presidir, 
a Casa está sempre atenta aos assuntos do setor, tendo como princípio ouvir 
o que a sociedade tem a dizer, estabelecer as fomnas possíveis de 
cooperação e encaminhar seus pleitos aos poderes públicos competentes. 

Agradecemos a todos os que colaboraram para a realização deste evento, 
a participantes, conferencistas, debatedores, assessores da Casa que, com 
sua experiência e conhecimento de causa, tratarão do tema sob os vários 
ângulos que ele comporta. Que este encontro gere os esclarecimentos 
necessários, reforce o comprometimento de todos e contribua para que a 
educação dê um novo salto de qualidade em nosso Estado . 

O Sr. Presidente (Deputado José Maria Barros) - A Presidência tem o 
prazer de conceder a palavra, neste instante, à Sra. Glaüra Vasquez, 
membro do Conselho Estadual de Educação. A Presidência infomna que S . 
Exa. disporá de até 30 minutos para o seu pronunciamento. 

Palavras da Sra. Glaura Vasquez 
Srs. Deputados, Prefeitos, demais pessoas aqui presentes, quero, 

inicialmente, agradecer o convite da Assembléia Legislativa para participar 
desse fórum tão importante, em que se discutem as questões relativas à 
educação brasileira e, principalmente, o Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental, assim como as suas repercussões nos municípios. 
Acho que é uma honra estar aqui trazendo a minha modesta contribuição . 
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Gostaria de falar, inicialmente, sobre o momento que vivemos na 

educação brasileira. Certamente, um momento de muita expectativa positiva 
de mudanças. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
sancionada pelo Governo em 23/12/96, recebeu o nome de Darcy Ribeiro e 
foi finalmente aprovada depois de vários anos de discussão. 

É verdade que o Congresso Nacional ignorou a contribuição dos 
educadores brasileiros e, naturalmente, isso foi uma grande frustração para 
nós. Certamente, disso resultou um texto que não foi o melhor possível, 
porque não foi resultado de trabalho participativo, de trabalho democrático. 

Contudo, apesar de todos os problemas, de todos os equívocos que com o 
tempo será possível corrigir, podemos afirmar que esta nova lei tem 
características muito distintas das leis anteriores, pois reforça a flexibilidade, 
a autonomia, a participação, o pluralismo de idéias, a liberdade de atuação 
dos diferentes sistemas educacionais e, principalmente, das escolas. 

Por isso mesmo, creio que estamos no limiar de um novo paradigma 
educacional, bem diferente do atual. Então, vamos ver como é o paradigma 
atual. Ele é bastante fechado, autoritário, centralizado, inflexível, não 
possibilita a criatividade, parte de padrões educacionais rígidos, 
padronizados, portanto, como se todos os brasileiros fossem iguais, 
acabando por tomar-se um sistema elitista, em que têm sucesso apenas as 
pessoas bem-nascidas. A maioria está fadada a algum tipo de fracasso, 
especialmente as crianças e os jovens das classes populares, cujo capital 
cultural sabemos que é muito baixo no Brasil. 

A cultura da reprovação contribuiu para caracterizar a educação nesse 
período que antecedeu a nova lei e para produzir um grande número de 
analfabetos. Com os atuais índices de evasão e repetência em nossas 
escolas, o que estamos fazendo é uma fábrica de analfabetos. Então, o novo 
paradigma é muito diferente de tudo isso que acabei de falar. Ele é aberto, 
democrático, descentralizador, flexível, possibilita a criatividade e é 
pluralista. Baseada no princípio de que todas as crianças, jovens e adultos 
têm direito à escola e à permanência nela, a nova lei apresenta vários 
instrumentos importantes para garantir uma nova cultura escolar, uma 
cultura de avanços contínuos para o aluno, respeita o seu ritmo e contribui 
para que todos tenham sucesso em seus estudos. É por isso que penso que 
podemos caminhar em direção a uma educação com que todos sonhamos. 
Uma educação integral, formando cidadão capaz de participar da vida 
moderna. 

O aluno não pode ser mais aquele que decora textos sem saber qual a sua 
real utilidade, ele tem que aprender a aprender, para que seja capaz de 
buscar as informações quando delas necessitar e de ajustar-se às inovações 
tecnológicas que ocorrem a todo o momento. Mas isso deve ocorrer numa 
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escola prazerosa, onde os professores ensinem felizes e os alunos aprendam 
com alegria. Então, com relação aos municípios, essa nova lei oferece uma 
oportunidade muito significativa no que diz respeito à organização de seu 
próprio sistema educacional, como o Sr. João Monlevade acabou de frisar. A 
partir dessa nova lei vai ser possível ao município não somente construir e 
manter escolas, mas responsabilizar-se por suas propostas pedagógicas. 
Certamente, esse é um mecanismo de descentralização importante, porque 
permitirá que a população de cada município possa cuidar da educação das 
novas gerações, estimulando valores, preservando o seu patrimônio cultural, 
adotando os princípios que considerar mais significativos para a cultura da 
sociedade, cuidando da organização e da supervisão de suas próprias 
escolas e estabelecendo seus critérios, sua proposta pedagógica, para 
orientar todas as ações de seu sistema educacional. 

As políticas centralizadas editadas por um grupo de iluminados situados na 
Capital da República já não têm mais sentido. Elas têm que dar lugar a 
políticas educacionais descentralizadas, baseadas em projetos educacionais 
de cada município. A organização do sistema municipal de ensino é o 
caminho, ele nos foi dado pela nova LDB e pressupõe a criação do Conselho 
Municipal de Educação, bem como a aprovação de uma lei especial em sua 
Câmara Municipal. No entanto, devo falar-lhes também não só sobre essa 
primeira lei, mas sobre uma segunda, que acho que completa o panorama e 
nos dá uma expectativa de que estamos no limiar de um novo paradigma, 
que é o novo fundo criado pela Emenda Constitucional n• 14, que está 
provocando, com muita razão, apreensão em muitos Prefeitos brasileiros. 

Tenho viajado por outras cidades do Brasil e visto que essa apreensão não 
é ti pica de Minas Gerais. Ela está presente em quase todos os municípios e 
Estados da Federação. Então, essa lei representa uma iniciativa 
governamental que pode, no meu entender, contribuir para mudar esse 
panorama. A aprovação da emenda constitucional sobre o "fundão" - assim 
chamado aqui em Minas Gerais; em outros lugares ele está sendo chamado 
de FUNDEF - constitui um mecanismo inovador que vai provocar uma 
redistribuição de recursos. Não há dúvida, portanto, quanto à importância 
desses mecanismos, mas há questões muito pouco claras nessa lei, que 
podem gerar e contribuir para aumentar a apreensão. Gostaria de tratar um 
pouco dessas questões. A lei é, certamente, complexa. Por exemplo, há nela 
uma série de exigências que irão, inicialmente, ser problemáticas para 
muitos municípios, mas, por outro lado, podem representar uma excelente 
oportunidade para que os municípios de menor renda possam melhorar os 
seus programas educacionais e estabelecer planos de valorização do 
magistério. 

Mas como vai funcionar esse Fundo? Por que ele é um mecanismo de 
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distribuição de receita? Creio que todos aqui sabem que o fundo é um 
mecanismo contábil que retém 15% das receitas transferidas de todos os 
Estados e municípios, como o Fundo de Participação dos Municípios, do 
Estado, o ICMS e o IPI. Portanto, dos 25% que os Estados e municípios têm 
que gastar com a educação, 15% dos recursos transferidos serão destinados 
ao ensino fundamental, compondo esse "fundão". Mas essa não é, então, 
toda a receita dos municípios destinada à educação, certamente. 
Considerando que a Constituição exige que todos apliquem 25% de sua 
receita, verificamos que sobrará a esses municípios 1 O% das receitas 
transferidas, além dos 25% de receita própria de cada município, que não 
fazem parte do "fundão". São recursos, por exemplo, do IPTU, do ISS e 
assim por diante. 

Então, os municípios que têm uma arrecadação própria muito superior aos 
recursos transferidos serão menos afetados por essa lei, mas os que vivem 
exclusivamente de recursos transferidos poderão ter vantagens ou 
desvantagens com a transferência e com a formação desse Fundo. Se eles 
tiverem uma rede com um número muito grande de alunos, é possível até 
que eles sejam beneficiados, enquanto que aqueles que tiverem uma rede 
pequena poderão ser prejudicados, porque o que for retido será maior do que 
o que retomar a cada município. 

Como esse dinheiro é contabilizado em cada Estado, sendo que cada um 
deles tem o seu próprio fundo? Primeiro, o Estado contabilizará esses 
recursos para formar o valor do fundo, que é a soma da contribuição dos 
15% do próprio Estado e dos 15% dos diferentes municípios que compõem o 
Estado. Se o valor .total desse Fundo de Minas Gerais, por exemplo, for 
inferior, em valor "per capita", aos R$300,00 que o Governo Federal está 
estabelecendo, então teremos um dinheirinho a mais para redistribuir entre 
os nossos municípios. Se o nosso valor "per capita" for superior a esses 
R$300,00, nós não temos nada a receber da União. Então, aí, vamos sair em 
desvantagem, porque vamos deixar de receber o salário-educação que 
recebíamos por meio dos PT As. 

Bem, como eles retomam aos municípios? Eles retomam em valores 
proporcionais ao número de alunos matriculados nas suas escolas 
municipais de ensino fundamental. Contudo, embora seja hoje da 
competência exclusiva do município cuidar da educação infantil, o município 
não recebe nada pela educação desses alunos nem pelos jovens e adultos, 
apesar de eles estarem matriculados na modalidade de ensino supletivo, 
fazendo o seu curso de ensino fundamental. E o Estado também não recebe 
nada pelo ensino médio, assim como os municípios. Então, se o município 
quiser cuidar do ensino médio pode, mas tem que utilizar recursos acima dos 
25% estabelecidos pela Constituição. 
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Também o Estado vai receber, da mesma forma que os municípios, pelo 

número de alunos do ensino fundamental que estiverem matriculados em 
todas as suas escolas. o valor "per capita" desse repasse foi inicialmente 
calculado em R$300,00, por aluno ao ano, em 1996. Em 1998, há uma 
previsão, pela informação que tenho. de que seja R$348,00, mas o João 
Monlevade está nos dizendo que é em tomo de R$315,00. Fiquei triste por 
isso. Portanto, os municípios que hoje têm baixa arrecadação vão poder 
contar com uma melhoria significativa nos recursos destinados à educação 
se o número de alunos que eles mantiverem for expressivo. 

E os municípios que gastam mais de R$348,00, com que recursos vão 
contar? Do Fundo, eles vão receber apenas os R$348,00 vezes o número de 
alunos. Portanto. pode ser que haja um rebaixamento na qualidade do 
ensino nesses municípios se eles não estiverem dispostos e não tiverem 
condição de bancar a diferença com recursos próprios, além desses do 
Fundo. O que terão de fazer, então? Eles terão de fazer uma revisão nos 
seus custos e, quem sabe, reduzi-los para chegar ao valor determinado. 

Portanto, gente, nem sempre esse Fundo pode levar a uma situação de 
melhoria da qualidade. Nos municípios que já gastam mais e que 
teoricamente teriam uma qualidade melhor é possível que haja um 
rebaixamento nas despesas destinadas à educação. 

Então, poderíamos dizer que há municípios que perdem e municípios que 
ganham com o "fundão". Para que alguns ganhem. outros têm que perder. 
Por que isso? Ai, então, é que a gente tem que pensar na situação da União. 
Com que recursos contribuiu a União para esse "fundão"? A União não tem 
nenhum compromisso com uma contribuição fixa, como foi estabelecido 
para os Estados e para os municípios. Quer dizer, ela não tem que contribuir 
com 10%, 15%, nada disso. Ela deve, apenas, complementar os valores que 
cada Estado vai precisar para inteirar o valor "per capita" estabelecido. 

Então, somente em casos especiais a União vai precisar entrar com 
recursos para que os Estados possam complementar o valor "per capita" de 
R$300,00. Aqui mesmo diria: não é nenhum dinheiro novo. É uma 
redistribuição do dinheiro que ai está. -

Por quê? Porque a União vai estar com os recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE -. que são provenientes do salário da 
educação, que antes eram repassados para os municípios através dos PTAs. 

Os PTAs são extremamente problemáticos. Quem já trabalhou com eles 
sabe disso. São extremamente burocráticos, demoram a chegar e, quando 
chegam. não são corrigidos. Geralmente chegam em outubro, para se 
realizarem obras até dezembro, e assim mesmo é preciso fazer licitações . 

Era extremamente difícil seguir as regras do FNDE. Agora as regras são 
mais transparentes, sabemos que nenhuma ingerência política é necessária 
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para receber o dinheiro do Fundo e que ele será repassado na proporção do 
número de alunos de cada município. Isso, acho que foi um ganho. 

No entanto, quero mencionar alguns problemas com o "fundão". O primeiro 
são os R$300,00. Quando o MEC estabeleceu esse valor com base numa 
média nacional, devia estar muito preocupado com seus problemas de caixa 
e menos preocupado com as necessidades reais da educação (- Palmas.). 
Então, o padrão mínimo é muito baixo e não vai ser capaz de contribuir para 
os padrões médios de qualidade. A União não entra com dinheiro novo, 
apenas redistribui o montante já existente para a educação. 

Por isso mesmo, muita gente está considerando esse mecanismo como de 
socialização, como falou o Sr. João Monlevade. Daí advém um outro 
problema, que Luiz Araújo, Secretário Municipal de Educação de Belém e 
Vice-Presidente da UDIMI, menciona com muita propriedade. Ele diz que, 
com esse montante, não é possível garantir o direito de acesso e de 
permanência de todas as crianças e jovens na escola, especialmente numa 
escola de qualidade. A cultura do direito, para ele, vai ser substituída pela 
cultura do possível. Portanto, a cultura do direito, preconizada pela LDB, a 
que me referi com muita esperança, acaba de ser limitada pela cultura do 
possível. (- Palmas.). 

Nessa linha de raciocínio é que o Presidente vetou o artigo da emenda, 
que incluía no Fundo os jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino 
fundamental na idade correta e que agora estão matriculados nos cursos 
supletivos. 

Incluí-los, bem como os de educação infantil, está fora das possibilidades 
do MEC, porque isso reduziria, em muito, o valor "per capita" destinado aos 
alunos do ensino fundamental. Parece, então, que muitos municípios, ao 
invés de expandirem suas matrículas na educação infantil e na educação de 
jovens e adultos, vão ter que reduzir suas ofertas para se dedicarem ao 
ensino maior, que é o ensino fundamental, com o objetivo de aumentar sua 
receita. 

Assim, ao criar bases materiais para o repasse de recursos para os 
municípios, o Fundo está provocando ou acelerando o fenômeno da 
municipalização. 

Concordo com João Monlevade: a LDB não obriga a municipalização. A 
municipalização está sendo decorrente de uma interpretação do Fundão, 
interpretação essa, a meu ver, muito procedente, porque os municípios, se 
verificarem que tendo mais alunos vão receber mais dinheiro, evidentemente 
vão pensar em aceitar algumas escolas que antes eram administradas pelo 
Estado, ainda que a negociação se dê num regime de colaboração. 

É interessante que, por ocasião da Constituição de 1988, um dos grandes 
debates travados foi exatamente o debate sobre a municipalização. A 



• . • E • .. 
;;; 
• ~ . • ... . 
õ 

693 
comunidade educacional ficou muito dividida naquela época. Um grupo 
numeroso defendia a municipalização, outro grupo, também numeroso, não 
a defendia, porque não acreditava que fosse possível garantir os recursos de 
que os municípios necessitavam para mantê-la. Quer dizer, o predomínio é 
do ensino fundamental a cargo dos municípios. 

Na verdade, não vingou a idéia da municipalização que agora está sendo 
discutida. Então, a minha pergunta é: o que mudou agora? O que é diferente 
agora para se falar em municipalização? Fala-se em munipalização no País 
inteiro. Por quê? O que está acontecendo? Como os Estados estão cada vez 
mais sufocados com os gastos relativos à educação, querem, a qualquer 
custo, dividir com os municípios a responsabilidade pelo ensino fundamental. 
Prefeitos de vários municípios brasileiros estão se sentindo pressionados 
com isso. 

Por isso, é fundamental ter clareza sobre o que pode acontecer com cada 
um dos nossos municípios, o que significa ampliar a responsabilidade pela 
manutenção da educação e pelo aumento do número de escolas e alunos e 
quais os compromissos imediatos que o município tem de arcar com o 
pessoal docente e com outros custos da escola. 

Acho necessário, também, que o município pense a longo prazo, porque a 
ampliação do quadro de pessoal significa que nós estamos comprometendo 
recursos futuros com planos previdenciários, de aposentadoria, e assim por 
diante. Tudo isso deve ser pensado. 

Nos últimos dez anos, muitos municípios ampliaram muito as suas redes, 
exatamente para aplicar os 25% de recursos na educação. Alguns 
municípios já tinham atendidas, pelo Estado, as suas necessidades de 
ensino fundamental. O que fizeram? Investiram em educação infantil. Essa é 
a situação, por exemplo, de muitos municípios do Estado de São Paulo. 
Como ficam esses municípios agora? Se os recursos são destinados ao 
ensino fundamental e os municípios não têm escolas de ensino fundamental, 
vão perder esse dinheiro. É por isso que estão buscando municipalizar 
algumas escolas para correr atrás desse provável prejuízo. . 

Valendo-se do regime de colaboração, acho que está ·havendo um 
entendimento com vistas a fazer com que muitos Prefeitos aceitem a 
municipalização de escolas estaduais sob o argumento de que com isso 
aumentariam as suas receitas e, também, permitiriam ao Estado ampliar o 
seu ensino médio. Isso é extremamente importante. Entendo perfeitamente 
as razões do Estado para isso, porque é necessário cuidar do ensino médio . 
Os pais, hoje, sejam de classe popular ou não, querem que seus filhos 
completem, pelo menos, o ensino médio. 

É natural que isso esteja acontecendo, e a Constituição fala em regime de 
colaboração, não fala em imposição. É importante refletir sobre isso. 
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Há dois problemas que preocupam de perto os profissionais da educação. 

Um deles é a questão da expectativa salarial. Criou-se, no Brasil, uma 
expectativa de que todo professor vai ganhar R$300,00. 

Ontem mesmo, em seu programa, o Jô Soares se dirigiu a um professor 
dizendo: "Então, você ganha R$300,00?". o professor respondeu: "Não. 
Infelizmente, ganho somente R$120,00". Criou-se no País a expectativa de 
que o professor irá ganhar R$300,00 por mês. É claro que isso foi muito 
favorável na maioria dos municípios do Nordeste e em muitos municípios de 
Minas Gerais, que pagam muito abaixo desse valor. Lutávamos por um piso 
salarial mínimo. Infelizmente, teremos de continuar lutando por ele, porque 
inventaram um mecanismo de cálculo do salário do professor que nem 
sempre garante esses R$300,00. Enfim, desse Fundo, 60% devem ser 
destinados ao pagamento dos professores em exercício. Nos municípios 
pequenos, isso vai garantir um aumento salarial, mas, em outros, nem 
sempre ocorrerá o mesmo. Parece que em pelo menos um Estado que já 
implantou o Fundão os acréscimos salariais aconteceram, mas sem atingir 
os anunciados R$300,00. 

Para isso, os municípios terão também de implantar um plano de carreira e 
um conselho de acompanhamento do Fundo, o que não se faz da noite para 
o dia. 

O segundo problema que preocupa os professores diz respeito ao número 
máximo de alunos na sala de aula. O velho sonho dos professores é ter um 
pequeno número de alunos, o que é fácil ser compreendido. Com um 
número reduzido, podemos dar assistência individual aos alunos. Quando a 
sala está muito lotada, isso fica difícil. 

Por que esse sonho ficou um pouco remoto? Certamente, porque a lógica 
de muitos é aumentar o número de alunos na sala de aula, pensando que 
poderão receber mais dinheiro ao pagar a um número menor de professores. 
Portanto, essa é uma preocupação válida dos professores. 

E os municípios que investiram muito em escolas rurais? Geralmente são 
escolas muito pequenas, situadas em locais distantes, que não podem ter um 
padrão mínimo de alunos nas salas de aula. Esse também será um 
problema, uma preocupação para os professores, se não conseguirmos uma 
política de agrupamento de tais escolas. 

Finalmente, os Secretários Municipais também estão muito preocupados 
com o Fundão. Para nós, é muito fácil entender a razão da preocupação. É 
que o Fundo retira automaticamente os 15% e depois repassa esse dinheiro 
aos municípios, o que deveria ser feito também automaticamente. Parece, 
entretanto, que a prática é muito diferente. O dinheiro que deveria chegar 
entre os dias 1 O e 12 chega atrasado. Como, então, quitar as folhas de 
pagamento das escolas? Essa é uma preocupação real. Isso está 
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acontecendo nos Estados que já implantaram o Fundão. É importante que 
tenhamos em vista esse problema. 

Resta dizer ainda como o município poderá enfrentar essas dificuldades. 
Na verdade, considero que, para que qualquer ação seja tomada com a 
maior segurança e o menor risco possível, a Prefeitura tem de pensar em 
seu sistema de ensino, explicitando, com muita clareza, alguns pontos. O 
primeiro seria a demanda de alunos do município por idade, nível de ensino 
e modalidade de ensino. É necessário pensar nos alunos de educação 
especial, nos alunos de educação infantil, etc. É necessário pensar também 
em como está a oferta, quais são as escolas do município e qual a 
capacidade delas, quais investimentos serão necessários em infra-estrutura 
para garantir o direito de acesso a todas as crianças e jovens. É preciso ter 
clareza sobre os recursos financeiros de que o município dispõe. 

Vejamos agora a questão da proposta pedagógica do município. É 
evidente que não vamos pensar só na situação financeira. Esta tem de ser 
pensada para que possamos implementar uma proposta pedagógica para a 
rede municipal, de acordo com as inovações sugeridas pela nova LDB, a fim 
de permitir uma cultura renovada, uma cultura da aprovação, uma cultura 
escolar diferente dessa a que estamos acostumados. Se conhecemos essa 
proposta, que deve ser elaborada com participação da coletividade, vamos 
saber quanto ela vai custar e quais serão as despesas para a implantação de 
uma nova proposta pedagógica para o município, dentro dos paradigmas 
educacionais progressistas e modernos que correspondem às aspirações de 
todos nós. 

Acho que os municípios têm de pensar também nos cenários possíveis de 
municipalização. Que aconteceria se não houvesse municipalização no 
município? E se for municipalizado tudo? É um outro cenário. E se ficarmos 
no meio termo? Como podemos negociar isso com o Estado e estar 
preparado para conversar com o pessoal da Secretaria Estadual da 
Educação, que está interessado em obter essa colaboração dos municípios . 
É preciso ainda pensar no número de professores necessários e nos salários 
que vão receber com o novo plano de carre:ra que deve estar previsto nesse 
projeto global do município; pensar que é importante valorizar salarialmente 
o professor, que é importante pensar na sua educação continuada, na sua 
aposentadoria e em outros benefícios que ele deve ter. 

Então, acho que, somente pensando nessa proposta educacional do 
município, será possível decidir qual a melhor solução em termos dos novos 
encargos. De qualquer forma, o município deve pensar também em novas 
fontes de recursos para sua educação infantil e para sua educação de jovens 
e adultos, e continuar pressionando o Governo Federal para que ele o faça. 
Então, tanto a LDB quanto o Fundão têm pontos extremamente positivos que 
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podem contribuir para a cultura escolar. Vamos ter de, por vários 
mecanismos, estudar as dificuldades que os dois textos legais apresentam e 
pressionar os nossos representantes no Congresso para que introduzam 
neles as alterações que melhorem de fato as diretrizes e as bases da nossa 
educação. O momento é muito importante para que, juntos, possamos 
construir esse sistema mineiro de educação. Que o regime de colaboração 
tenha aqui um significado de articulação, de complementação entre os 
propósitos do município e do Estado, que são comuns quando pensam em 
uma educação de qualidade para todos os mineiros. Muito obrigada. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência informa que, por motivos de 

compromissos inesperados na agenda do Secretário de Estado da Educação, 
Dr. João Batista dos Mares Guia, haverá uma mudança na programação do 
Fórum. A mesa de debates sobre a municipalização do ensino fundamental 
em Minas Gerais, do qual o Secretário faria parte amanhã cedo, será 
antecipada para a tarde de hoje. 

A Presidência informa ao Plenário que, nesta fase, os participantes 
poderão formular perguntas aos senhores conferencistas. As questões 
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos 
agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do 
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 
minutos para apresentar sua intervenção. Dentro das pastas distribuídas pela 
organização do evento encontram-se fichas para que os participantes 
possam formular suas perguntas, fichas essas que serão recolhidas pelas 
recepcionistas. 

Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - Temos duas perguntas 

da Sra. Cláudia Helena Mendes dos Santos, do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, e que são dirigidas à Sra. Glaura Vasquez. A 
primeria pergunta é se, sob os aspectos contábeis e operacionais, os 
municípios não deveriam instituir também o fundo de manutenção e 
desenvolvimento do ensino fundamental dentro de seus próprios 
orçamentos, para gerirem os recursos que lhes forem repassados, 
considerando o disposto no art. 7• da Lei n• 9.424, de 1996. Na hipótese 
negativa, bastaria então a criação de contas únicas e vinculadas ao Fundo. A 
segunda pergunta, também da Sra. Cláudia Helena Mendes dos Santos, é a 
seguinte: a Profa. Glaura Vasquez afirmou, com base na Lei n• 9.424, que os 
municípios têm que destinar pelo menos 60% para a remuneração dos 
profissionais do magistério. Os inativos também estariam incluídos nesse 
percentual? 
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A Sra. Glaura Vasquez - Confesso que não sou muito forte em questão 

contábil, mas imagino que sim. Os municípios poderão ter o seu próprio 
Fundo. Isso seria importante para não se misturar o dinheiro da educação 
com os demais recursos da Prefeitura. Mas isso não é tão fácil de ser 
conseguido. Sabemos que as Prefeituras trabalham no regime de caixa 
único, em que contabilizam os recursos globalmente. Enfim, acho que você 
tem razão. Pela lei, isso vai ser necessário. Agora, como cada município vai 
fazer, não pensei sobre isso. 

Com relação à segunda pergunta, a lei diz que os 60% são destinados aos 
professores em exercício. Ela não trata dos inativos. É um problema, sim. 
Por isso, quando a gente pensa no que significa ampliar a rede, temos que 
ver se cada município será capaz de suportar os custos no futuro. Temos 
que pensar na aposentadoria, porque ela vai ficar por conta do caixa da 
Prefeitura. (- Pausa.) 

O Sr. Presidente - O Sr. João Monlevade gostaria de fazer alguns 
comentários sobre o assunto da pergunta. 

o Sr. João Monlevade- Também não sou formado em Ciências Contábeis, 
mas, depois de participar de tantas greves e ouvir o Governador dizer que 
não há dinheiro, acabamos aprendendo alguma coisa. Com todo o respeito à 
minha companheira de Mesa, não tenho dúvida de que com a LDB e com a 
Lei n• 7.424, temos que ter, nas Prefeituras e no Estado, duas contas. Uma 
delas é no órgão responsável pela educação. Pelo que me consta, em Minas 
Gerais existe uma Secretaria Estadual de Educação, cujo titular é o Dr. João 
Batista dos Mares Guia. De dez em dez dias, o Governador tem que passar 
os 25% do ICMS, do IPVA e do FPE para uma conta do órgão. Então, a 
partir de agora, acaba o caixa único. Essa é a nossa grande conquista com a 
LDB. Não vamos mais ter o dinheiro na mão dos outros, fazendo o acerto no 
dia 31 de dezembro somente. Vamos ter o dinheiro, assim como o tem o 
dono de uma escola particular quando recebe a mensalidade. 

Quanto à segunda conta, o Pará já está dando o seu exemplo. O próprio 
Banco do Brasil já abriu a conta na qual vão cair os 15%. E çomo cai esse 
dinheiro? Depende. O dinheiro do FPE e do FPM cai de dez eín dez dias. O 
dinheiro de IPI cai também de dez em dez dias. E o dinheiro do ICMS do 
Estado? Esta é uma grande dúvida, Glaura. O Governo do Pará já esqueceu 
o dia de depositar o dinheiro. Isso já começou a dar complicação. O Luis 
Araújo falou: João, esqueceram de depositar o dinheiro! O Governo Federal 
tem uma tradição de 30 anos de total fidelidade. Ele pode ser de qualquer 
partido, mas o dinheiro do FPE e do FPM cai direitinho na conta. Mas alguns 
governadores estaduais fazem charminho. Ao invés de depositarem toda 
semana, como determina a Constituição Estadual, atrasam. Ainda bem que 
estamos com inflação baixa. Imaginem que tentação seria se a inflação 
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estivesse alta! Não há dúvida de que devem existir, obrigatoriamente, duas 
contas novas. A conta do órgão deve desvincular-se da conta única da 
Prefeitura ou do Estado. A conta do Fundo, por sua vez, poderá ou não ser 
respassada a outra, mas, de qualquer maneira, deverá haver uma 
contabilidade separada, porque sua destinação é somente para o ensino 
fundamental. Na hora da despesa, está havendo problemas. O professor que 
ganha metade de um salário de educação infantil e metade do ensino 
fundamental como fica? Para isso, os cientistas contábeis têm suas saídas. 
O inativo não entra nos 60%. Ele pode entrar se o sistema municipal ou 
estadual aprovar dentro dos 25%, mas não dentro dos 60% e dos 15%, 
assim como não entra diretor de escola, não entra merendeira, não entra 
ninguém. Aqueles 60% são somente para professor em exercício. Até para a 
professora que pedir uma licença para gestação é preciso que se 
estabeleçam as regras. É preciso interpretar se ela está em exercício 
didático. Talvez seja interessante que a Assembléia, o SIND-UTE e a 
ONDINE dêem um pulo no Pará, pois lá já está funcionando isso. Assim, 
poderemos assumir o que é bom e superar o que não é. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas de Ronaldo de Assis, Secretário 
da Câmara Municipal de Coronel Pacheco, encaminhadas à Prol". Glaura: 
"Como fica a situação dos funcionários efetivos e designados? Como fica a 
situação dos projetos educacionais em andamento, como o Pró-
Educacional?" 

A Sra. Glaura Vasquez - Não entendi muito bem qual a intenção dele ao 
perguntar como fica a situação dos efetivos e dos designados. Acho que 
essa é uma situação de cada município e que deverá ser prevista no plano 
de carreira de cada um deles. Certamente, se eles não estiverem em 
exercício na escola, não poderão ser pagos com esse recurso. Isso está 
muito claro. Professores que estão trabalhando na Câmara Municipal não 
podem ser pagos com esse dinheiro, pois seria uma forma de desviar 
recursos do Fundo. Na verdade, a intenção do legislador é fazer com que a 
educação melhore. Para isso, os professores que estiverem em exercício 
serão beneficiados com o Fundo. 

"Como ficaria a situação dos projetos educacionais em andamento?" Acho 
que os projetos não sofrem nenhuma alteração em decorrência dessa lei. A 
lei não faz nenhuma modificação nesse sentido. No meu modo de entender, 
todos os projetos que estiverem em andamento terão continuidade. Se forem 
paralisados, com certeza não será por razões ligadas à implantação da nova 
LDB e da nova lei do Fundo. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Andréa Salermo Miguel Souza, da 
Secretaria Municipal de Educação de Cássia, dirigida ao Sr. João 
Monlevade: "De que forma a Assembléia poderá contribuir, na prática, para 
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se unir aos educadores na luta para aumentar o patamar dos R$300,00 
aluno/ano, a fim de que não haja queda na qualidade de ensino?" 

O Sr. João Monlevade - Como disse anteriormente, essa é uma disputa 
política por recursos. Acho que ficou bastante claro, é o entendimento nosso 
e de todos que estão aqui presentes que o Governo Federal tem 
responsabilidade de suplementação. Não é porque algum Estado tenha 
desenvolvido mais as suas forças produtivas que passará a ser um 
contribuinte e não um beneficiário dos recursos federais. Tenho a impressão 
de que a Assembléia Legislativa representa o grande mecanismo de 
transposição dos desejos da base da sociedade para os representantes 
federais. Temos dezenas de Deputados Federais por Minas Gerais e três 
Senadores. Eles, sim. podem influenciar diretamente para que esses 
R$300,00 não passem somente para R$315,00 e sim para R$400,00. Esses 
R$400,00 são cálculos feitos com base na lei, não estou fazendo um cálculo 
ideal. A questão do custo aluno/qualidade de R$800,00, R$1.000,00, já é 
uma construção ideal nossa, pedagógica. Agora, os R$400,00 são o puro 
complemento da lei. Basta lê-la e aplicá-la. No orçamento federal estamos, 
cada vez mais, arrecadando impostos. Enquanto vocês estavam fazendo 
perguntas, eu estava fazendo contas. 

Minas Gerais teve um aumento de R$484.500.000,00 para 
R$579.800.000,00 de junho para julho. É uma noticia maravilhosa. O 
Governo Federal também está arrecadando mais. ótimo. O Plano Real está 
dando certo, há mais atividade econômica, crescimento do PIB, etc. Só que 
o dinheiro que está sendo arrecadado, dividido pelo número de alunos, está 
propiciando R$400,00, e eles colocam R$315,00. Não estão cumprindo a lei. 
Não sou jurista, não sou advogado, mas creio que caberia alguma ação 
jurídica no sentido de impugnar, de tirar a legitimidade desses R$315,00. O 
grande problema é que, com R$400,00, ao invés de R$4.269.000.000,00 de 
suplementação, o Governo Federal teria de suplementar R$1.600.000,00. Aí 
começa o problema. De onde vai ser tirado esse dinheiro? É a tal disputa de 
verbas. E o que estou sabendo é que subiu o percentual de impostos para o 
Poder Legislativo, o Poder Judicário, principalmente para pagar as dívidas 
interna e externa. E diminuiu o dinheiro da educação. O Deputado João 
Fassarela fez uma análise do orçamento juntamente com o Deputado 
Aracelli de Paula, que foi seu relator. Seria importante que ele pudesse estar 
aqui, hoje ou amanhã, porque, sendo o relator do orçamento, poderia nos 
dizer de onde vai ser tirado o dinheiro. Pelo seu relatório, podemos perceber 
que ele já viu que a coisa está errada. Foi dali que tirei a pista para ver o que 
estava errado nos R$300,00. É uma disputa, e, se a Assembléia Legislativa 
se articula, por meio dos partidos políticos, com os Deputados Federais e 
Senadores, tem mais é que agir. E se essa articulação não funcionar, tem 
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ainda o Poder Judiciário. 

o Sr. Presidente - Carlos Frederico Pereira, da Assembléia Legislativa, 
para o Prof. João Monlevade: "O senhor concorda com a conclusão de que a 
LDB, mediante jogo de palavras, tentou enfraquecer a obrigação do Estado 
com o ensino fundamental, ao contrário da clara realização da Emenda 
Constitucional n• 14?" 

O Sr. João Monlevade - Temos uma questão muito polêmica. Realmente, 
muito polêmica. Temos ai a questão do ensino obrigatório ou não. A 
Constituição Federal é claríssima: a educação é direito de todos e dever do 
Estado e da família. E no art.208 coloca que o dever do Estado se traduz 
pela obrigatoriedade de oferecer ensino fundamental. E ai dizia que essa 
obrigatoriedade, progressivamente, seria estendida ao ensino médio. A 
emenda fez um jogo de palavras e mudou a palavra obrigatoriedade para 
universalização. Assim, tudo bem. Se o pessoal reivindicar, a gente tem a 
obrigação de oferecer. No caso do ensino fundamental, não. A gente 
oferece, e os pais são obrigados a matricular. Não há como fugir da nonna 
constitucional. Já no ensino médio seria uma oferta proporcional à procura. A 
mesma coisa na educação de jovens e adultos. Não há dúvida nenhuma de 
que isso pode até enfraquecer o chamado direito público subjetivo. O pai que 
tem um filho que tennina a s• série, numa cidade do interior ou na Capital, 
quer matriculá-lo e não encontra vaga não poderá acionar a justiça para 
conseguir a vaga gratuita. Exatamente por esse jogo de palavras. Agora, 
como dizia esse colega ao lado, e vocês sabem disso muito melhor do que 
eu, a lei é uma superestrutura institucional que responde ao movimento 
social. 

Se nos mobilizamos e lutamos, com ou sem lei, conseguimos as coisas. 
Não foi assim que se fizeram a independência do Brasil e a proclamação da 
República? Aqui é a mesma coisa. o ensino primário público, o ensino 
secundário e a universidade são frutos de reivindicação, não só de leis. 

O Sr. Presidente - (Deputado José Maria Barros) - Pergunta do Sr. Márcio 
Ferreira, da Câmara Municipal de Santa Luzia, para a Profa. Glaura 
Vasquez: "Se falta ensino médio no município, para que essa modalidade 
seja implantada, o município será obrigado a assumir o número 
correspondente de alunos no ensino de 1• grau em decorrência de alunos 
que irão para o z• grau?" 

A Sra. Glaura Vasquez - Na verdade, não há nenhuma obrigação de que 
seja assim. Para expandir o ensino médio em Santa Luzia, o município teria 
de assumir o número equivalente ao ensino fundamental. Não, não há 
nenhuma obrigação nesse sentido. Acho que tudo é fruto de conversa, de 
entendimento e de análise das condições do município de arcar com os 
custos do ensino fundamental, principalmente. Agora, é claro que o 
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município só pode cuidar do ensino médio depois que o ensino fundamental 
tiver sido universalizado. Então, acho que ai o regime de colaboração e o 
entendimento com o Estado é que são importantes. 

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Eu realmente queria entrar. com 

a Glaura e o João Monlevade, nessa questão da cooperação. Todo mundo 
está querendo estabelecer esse processo, mas sabemos que a coisa não 
funciona bem assim. E · um dos objetivos deste Fórum é justamente 
conversarmos sobre isso. O que está ocorrendo é que há uma definição da 
Secretaria da Educação no seguinte sentido: para cada dois alunos de 1• a 
4• série que o município tiver, ele abre uma vaga no 2• grau. Isso não está 
na lei. E isso para quê? Para que haja o financiamento, certo? Vamos ter de 
equacionar esse debate aqui, porque temos de achar um meio termo. Como 
parlamentares, estamos aqui, agora. tendo de intermediar esse processo de 
cooperação, que na verdade não está sendo uma cooperação. Porque Minas 
tem uma outra característica, que é a lei denominada Lei Robin Hood, que 
também estabelece a divisão de recursos de acordo com alguns critérios. e 
um deles é também a educação. Quer dizer, se o município não atende a 
determinada demanda de alunos ele já perde recursos. E há vários 
municípios aqui que, quando vão ver seu percentual de repasse, percebem 
que ele é zero na parte de educação. Isso, mesmo tendo uma rede, porque 
os gastos com os alunos da pré-escola não são considerados gastos com a 
educação. Assim, o município já está sendo penalizado. 

Então, eu gostaria que a Glaura, do Conselho Estadual, e o João 
Monlevade, do Conselho Nacional, nos dissessem como trabalham essa 
questão, para que possamos tentar achar o meio termo. Será que resolveria 
aumentar o custo por aluno? É isso? É o que estou entendendo, pelo que foi 
dito. E temos de nos balizar aqui. Até o final do ano teremos de achar esse 
meio termo, porque, a partir do inicio do próximo ano, vai começar a 
retenção de recursos dos municípios. Vários Prefeitos e Vereadores estão 
preocupados com essa questão. E agora, como parlamentares, temos de 
achar a saída para isso. Quando entramos com esse projeto, nõsso intuito foi 
o de tentar dar uma uniformidade no Estado, porque as coisas estavam 
acontecendo aqui sem nenhum critério. E se deixarmos que continue sem 
nenhum tipo de critério, só em Uberlândia, por exemplo, município onde 
tenho uma atuação maior, teremos, no ano que vem, 550 professores 
desempregados. E qual é a saída para isso? Temos de achar uma fórmula 
para equacionar essa questão. 

Então, gostaria que vocês pudessem explicitar melhor essa questão da 
cooperação, e a Glaura poderia entrar melhor nesse detalhamento. Já que 
não há obrigatoriedade, o que é possível fazer, então, para que a Secretaria 
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da Educação não imponha sobre os municípios essa questão? 

O Sr. João Monlevade - Não foi à toa que comecei minha palestra com 
alguns dados históricos, com aquelas quatro palavrinhas- chaves: 
descompromisso, desresponsabilização, que é quase sinônimo de 
descentralização, parceria e disputa. 

Vejam bem, esses quatro padrões estão presentes na história, na 
legislação, na prática, e se queremos ter uma educação pública universal, 
democrática, unitária, de qualidade unitária, temos que fazer exatamente o 
que o Deputado Gilmar acabou de dizer: criar as condições de uma 
cooperação e não de uma parceria de desiguais. Não podemos abaixar a 
cabeça porque tradicionalmente quem manda é o Presidente. Ele manda em 
cima dos Governadores, que mandam em cima dos Prefeitos. É uma luta. 
Isso é realmente uma luta. 

Então, traçarei para vocês, rapidinho, alguns critérios, porque acho que 
agora entramos no coração da discussão. A primeira coisa é que temos que 
reconhecer que o nosso Brasil é uma Federação em que se estabelecem 
dependências, ou seja, existem municípios em Minas Gerais que não têm 
condição de ser município. Eles mamam no FPM, como um nenenzinho 
mama no seio matemo. Às vezes mamam no FMS também. Isso é uma 
verdade, todos falam, todos estudam, mas quando chega a hora, fazem o 
município aparecer. Quer dizer, todo mundo gosta de liberdade, de 
emancipação, e cada vez aparecem mais municípios. Acho que Minas está 
perto de ter mil municípios. o Brasil já está com 5.506 municípios, dos quais 
2.500 são inviáveis, ou seja, se fossem viver das rendas próprias, não 
pagariam nem os Prefeitos e os Vereadores. 

Temos uma interdependência que tem preço. Qual é o preço disso? 
Quanto mais dependentes somos financeiramente, mais participativos temos 
que ser, politicamente. No século passado, havia uma coisa chamada 
coronelismo, uma aliança entre as lideranças locais e os líderes nacionais. o 
Prefeito garantia o voto, e o Presidente dava o dinheiro. Mesmo porque 
cobrar imposto é antipático; Prefeito não gosta muito de cobrar IPTU e acha 
lindo receber FPM de dez em dez dias, como achamos lindo ir lá no 
galinheiro e ver o ovo nascido sem dor da nossa parte. Não é verdade? 

Então, essa questão aponta para o seguinte: só vai haver o regime de 
colaboração se intensificarmos a participação. Mas temos que intensificar 
mesmo. Têm que entrar, conjuntamente, o Poder Legislativo e o Conselho. 

Então, Gilmar, não dá para fazer regime de colaboração se temos 
premissas partidárias. O Governo Hélio Garcia vai conversar de um jeito 
com os Prefeitos amigos e de outro jeito com os Prefeitos inimigos. O 
Governo Eduardo Azeredo conversa de um jeito com os Prefeitos do PSDB 
e de outro jeito com os Prefeitos do PT. Não dá. É para isso que falei tanto, e 
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repetirei aqui, que há certas precondições de independência para se poder 
fazer essa colaboração. Para mim são duas precondições fundamentais. Se 
vocês não assumirem isso, podem dar adeus à colaboração. Primeiro, os 
municípios têm que se constituir como sistema. Vocês têm que deixar de ser 
rede para ser sistema. Sistema significa o que a Glaura falou, tem que ter 
uma lei pequenininha, que pode ser assim: Art. 1•- Fica criado um sistema 
municipal de educação. Art. z• - Revogam-se as disposições em contrário. 
Porque a LDB já diz o que é o sistema. 

Pode ser assim, ou também pode ser uma lei mais acurada, que já traga a 
criação do Conselho Municipal de Educação, etc. Mas o essencial é passar a 
ter o mínimo de poder concentrado, mas que ele esteja no município. 

E, diga-se de passagem, a melhor maneira de vocês fazerem isso, de 
forma visível, é fundando o Conselho Municipal de Educação. A Glaura deve 
estar sabendo que o Conselho Estadual de São Paulo tem um parecer muito 
bom, do Pires Azan e de outros, sobre como formar um sistema dando todo 
um poder novo para o Conselho Municipal de Educação, que, aliás, não 
precisa de nenhuma delegação estadual. 

A lei estadual tem que cuidar é do Estado. Segunda coisa: enquanto o 
dinheiro do município ficar na Prefeitura, não no órgão municipal de 
educação, a escola continuará sendo escola do Governo, como se fosse 
escola do Prefeito, do Vereador, do Deputado. A escola pública é aquela 
gerida pelos educadores, claro que dentro de uma proposta municipal. Para 
isso existe eleição e democracia. Uma vez com o sistema e com o dinheiro 
nas mãos, ai nós podemos passar para o diálogo. 

Suponhamos que fizéssemos um fórum, com a UNDIME estadual como 
grande parceiro, de um lado, e a Secretaria Estadual de outro. E se a 
UNDIME não tiver poder, ela vai tender a dizer amém ou ficará brava com 
aquilo que o Secretário da Educação falar. Isso porque o poder 
tradicionalmente está na mão dele, e ele pode simplesmente dizer assim: de 
agora em diante não abro mais matricula nas escolas para a 1• série; a única 
coisa que o Prefeito poderá fazer é abrir uma escola municipal. Os alunos 
que deveriam ser do Estado passam para o município. Se ele não fizer isso, 
os pais não têm dinheiro para vir a Belo Horizonte a fim de discutir com o 
João Batista nem com o Governador. Eles vão brigar com o Prefeito. Então, 
vocês podem ver que a correlação de força é complicada. 

Agora, na LDB eu li que existe a fórmula técnica perfeita. Como se faz o 
regime de colaboração? Você tem tantos alunos quanto for a sua 
arrecadação. A capacidade de atendimento vai ser feita em cima de um 
custo aluno/qualidade. Essa é uma grande discussão, e entram outros 
atores. Ai entram a Assembléia Legislativa, a Comissão de Educação, a 
assessoria da Universidade Federal, com toda a sua tradição de ciência 
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pedagógica e administrativa, a Fundação João Pinheiro e todos os atores 
que têm respeitabilidade no Estado e que podem realmente contribuir. 

Agora, tenho muito medo de que, ao não serem estabelecidas as 
precondições desse regime de colaboração, o que vai acontecer é uma 
espécie de coisa como se passasse uma patrol, que é aquela máquina 
rodoviária, como o poder maior patrolando o menor. Isso está acontecendo 
atualmente no Governo Federal. Foi preciso que eu, um Conselheiro, viesse 
ao Estado de Minas Gerais despertar vocês para um direito seu, que é ter 
um custo mínimo não de R$315,00, mas de R$400,00. Quinze milhões de 
mineiros não tiveram tempo para fazer essa continha. O Governo Federal 
tem uma mídia tão poderosa que teve a cara-de-pau de dizer, outro dia, que 
para todas as crianças na escola eles tinham de dar R$300,00, mas que 
iriam subir para R$315,00. Vocês acreditam que muita gente achou que 
estava subindo mesmo? Na realidade, o que estava sendo feito era a 
subtração de R$75,00 de R$400,00. Realmente, se não tivemnos 
precondições de foro político e técnico de dialogar, esse regime de 
colaboração acaba sendo só uma panacêia, uma encenação, um teatro. 
Quando você vê, a coisa aconteceu contra sua vontade. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Gostaria de dirigir a minha pergunta ao Prof. 

João Monlevade. Primeiro, esse temno municipalização é absolutamente 
inadequado, porque ele se confunde com prefeiturização. Isso já cria um 
primeiro obstáculo nessa parceria ou nessa equalização de recursos 
aplicados na educação pelo Estado e pelo município. Então, isso traz, na 
verdade, um receio. o grande problema são os recursos financeiros. 

Ouvi atentamente a sua palestra, na qual você evidenciou o mau uso dos 
recursos públicos no Pais. Esse mau uso tem que ser combatido, pois é 
cultural. E, se é assim, evidentemente não será da noite para o dia que 
vamos conseguir essa vitória do bom uso do recurso público. 

Em segundo lugar, professor, durante a sua palestra, estive fazendo umas 
contas aqui. O Pais, com um PIB de 750 bilhões de dólares ou reais, tem 
renda "per capita" de R$4.700,00. Se consideramnos 20% de arrecadação 
tributária e levamnos em consideração que a sonegação e a economia 
infomnal hoje representam mais de 50% - quer dizer, pessoas que não 
recolhem impostos- temos uma renda "per capita" de R$940,00. Se o senhor 
fala que o ensino de qualidade custa de R$800,00 a R$1.000,00, cada 
brasileiro recebe em impostos apenas o suficiente para a educação de 
qualidade. Então, o problema é realmente muito mais sério do que 
imaginamos, porque não se tem educação, saúde e segurança sem recursos 
financeiros. 

Tenho debatido muito isso com as professoras da minha cidade, Uberaba, 
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e tenho dito sempre para elas que a escola é um palco importantíssimo para 
a mudança dessa mentalidade. Depende da Diretora e da professora a 
conscientização dos alunos para que este País possa, na verdade, mudar o 
seu comportamento. E estamos vendo aqui que o comportamento é também 
político, porque nunca tivemos democracia neste País, pois o cidadão 
brasileiro mais velho nascido no período de democracia, a partir de 1982, 
tem 15 anos. Ontem, dizia aqui que deposito a minha maior esperança 
nesses cidadãos. 

O comportamento é também econômico, porque neste País, que viveu 
esse tempo todo com inflação, se a ditadura mata a liderança política, a 
inflação mata a liderança econômica. Por isso mesmo, este País só tem 
R$750.000.000.000,00 de PIB. De maneira que deixo aqui essa mensagem 
no sentido também dessa cruzada. Vamos buscar o dinheiro. Não adianta 
brigar pela miséria. Dividi-la não vai resolver o problema. A equipe 
econômica deste País precisa, na verdade, conhecer a verdadeira vocação e 
competência deste País para produzir e gerar emprego e renda. 

O Sr. João Monlevade - Vou procurar ser bem breve, falando a partir dos 
seus próprios dados. Acompanhei atentamente a sua conta, mas penso que 
o senhor cometeu um grande equívoco, com todo o respeito. Ao dividir o 
"per capita", você colocou, provavelmente, 150 milhões de habitantes, e são 
só 32 milhões de alunos. Então, veja bem, aqueles 750 dólares ou reais, na 
realidade, teriam que ser multiplicados por cinco para se ter a poupança de 
todos os impostos e, daí, tirar-se-iam os 25%. Sim, são 150 milhões de 
brasileiros e, na escola pública, há 32 milhões de alunos no ensino 
fundamental. Já tenho todas as contas no meu livro e, inclusive, fiz uma 
palestra em Uberaba sobre isso. Essa questão de dinheiro precisa ser muito 
clara. A disponibilidade atual por aluno já é de R$600,00, dividindo-se o 
agregado de impostos de 25%, sem contar os 35% do Rio Grande do Sul, os 
30% de São Paulo, pelos 32 milhões de alunos. O problema é que Betim tem 
R$1.000,00, ltinga tem R$1 00,00, e Jacinto tem R$95,00. Então, o problema 
é distributivo. Não é à toa que o Robin Hood foi colocado sob_ protesto, mas 
ele está andando. -

E aí você foi brilhante: assim como a ditadura deu uma injeção de 
desânimo na participação política nossa, o tipo de governo que temos hoje 
também nos afasta da educação. 

Fico bobo de ver. há curso de pedagogia que não ensina financiamento da 
educação. Vai-se dar aula sobre a LDB e, quando se chega ao capítulo de 
recursos financeiros dizem: - não, isso é. muito difícil. Isso aqui é 
matemática, e as meninas estão aprendendo pedagogia normal porque não 
gostam de número; e, assim, sonega-se cidadania para as pessoas, não é? 

Então, concordo plenamente, mas estou totalmente tranqüilo: nós, no 
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Brasil, hoje, já temos - não precisamos arrecadar mais não - dinheiro para 
garantir R$600,00 por aluno. É uma questão de distribuição. E, para que ela 
suba mais, é só termos um crescimento econômico com distribuição de 
renda, e jogá-la no mercado formal da economia para os milhões de 
brasileiros que estão à margem desse mercado. 

O Sr. Presidente - Para o Sr. João Monlevade: como fica a situação da 
câmara, se aprovarem ou não o projeto da municipalização? 

O Sr. João Monlevade - Veja bem, eu conversava com o Deputado Gilmar 
Machado, antes, e disse: se fosse mineiro ou eleitor aqui em Minas, iria lutar 
para a supressão do art. 197 da Constituição. Acho que isso é um equívoco. 
Que negócio é esse de descentralização? Não é isso. Não é por aí. O que 
temos de ter é autonomia municipal, autonomia estadual e o regime de 
colaboração. Portanto, não haveria uma lei de municipalização. Haveria leis 
estaduais, leis municipais e o sistema que iria responsabilizar cada uma das 
esferas de poder. 

O Estado de Mato Grosso está dando um exemplo para todo o Brasil, que 
é espelhado no do Distrito Federal. Vocês sabem que o Distrito Federal, que 
Brasília tem 2 milhões de haMantes. É maior do que dez Estados do Brasil 
em termos de população, e não há Estados ou municípios lá. É só Distrito 
Federal; é um governo só. É um sistema único, portanto. E no Mato Grosso 
é assim também. A LDB fala disso. 

Uma grande perspectiva para o futuro seria essa: acabar com esse negócio 
de escola municipal, escola estadual, e ter escola pública e o regime do 
sistema único. É possível isso? Por enquanto, não. Enquanto a escola for do 
Governo Estadual ou do Governo Municipal, ela não avança. No momento 
em que tomarmos conta da escola pública pela gestão democrática, pela 
eleição de diretores, por conselhos, colocando dinheiro na escola para todo o 
sistema, estaremos caminhando. 

Tenho a impressão de que o momento é de discussão e de 
aprofundamento, e vocês têm tudo. Como dizia a Glaura: a lei não impõe, 
ela é flexível. Como costumo falar por aí: a LDB é como um barro mole, com 
o qual podemos fazer a estátua de um santo ou de um capeta. Cabe a nós 
sermos os artífices. 

O Sr. Presidente - Para o senhor novamente, professor: de Célio Ferraz, 
Prefeito de São João Nepomuceno. "A aprovação do Projeto de Lei n• 2.806, 
da Deputada Ester Grossi, colocando o pré-primário como ensino 
fundamental não deve ser uma exigência dos Prefeitos?" 

O Sr. João Monlevade - Veja só, não é preciso que essa lei seja aprovada, 
e provavelmente não vai ser. A LDB já permite isso: o sistema municipal da 
educação pode declarar ensino fundamental não só de oito anos; pode ser 
de nove, dez, onze anos. Está claro como água na LDB. Não há problema 
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nenhum. Se algum município, como o de Sete Lagoas, quiser ter ensino 
fundamental de nove anos, começando com seis, pode ter. Aliás, não 
precisa ter de nove, pode ter de oito começando com seis. Por isso, tudo 
depende do sistema. Enquanto vocês ficarem dependendo da Glaura e do 
Conselho Estadual, isso vai ser muito difícil; não porque ela não queira, mas 
porque é complicado. 

Agora, na hora em que vocês tiverem um sistema municipal, não será 
preciso esperar nem a Ester nem o Conselho Estadual. Vocês fazem o seu 
ensino fundamental ser maior, mas não é para fazer isso 
irresponsavelmente. Vocês têm que fazer isso com responsabilidade, 
sabendo o que estão fazendo. 

Não há nenhum problema legal no fato de qualquer município declarar, a 
partir de amanhã, que o ensino fundamental é de nove anos, ou que é de 
oito, começando aos seis. O que não pode é ser de sete, pois o mínimo é de 
oito, e não pode começar com menos de 6 anos, pois está explicito na lei 
que, para menores de seis anos, é educação infantil. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Edson, Presidente da Câmara 
Municipal de Bonfinópolis. 

O Sr. José Edson - Sou da cidade de Bonfinópolis de Minas, que fica no 
Noroeste mineiro. No último processo de emancipação, emancipamos dois 
distritos, e, com isso, tivemos uma baixa violenta no ICMS. Cerca de 66% do 
ICMS do município foi dividido entre os novos municípios. 

A Secretaria da Educação, através da 26" Superintendência, está fazendo 
um roteiro entre os municípios que fazem parte dessa Superintendência, e, 
de forma bem ditatorial, apresenta a seguinte proposta: ou se faz a 
municipalização do ensino, ou as escolas não receberão mais recursos. 

Enfrentamos também outra situação difícil. Quase todos os municípios da 
nossa região têm funcionários que trabalham há 17 ou 18 anos sem serem 
efetivados. São funcionários designados. 

Cerca de 500 municípios em nosso Estado são carentes, com FPM 
variando de 0.6% a 1.2%. A situação é muito caótica, principalmente para os 
municípios de Bonfinópolis e de Riachinho e para os municípios do Norte e 
do vale do Jequitinhonha . 

A pergunta que faço ao Sr. João Monlevade é a seguinte: se acontecer a 
municipalização do ensino, o que devemos fazer, principalmente eu, na 
qualidade de legislador do município e Presidente da Câmara Municipal, 
para defender a educação do povo mineiro, mas não da forma ditatorial 
empregada pelo Governo Eduardo Azeredo? (- Palmas.) 

O Sr. João Monlevade - Tirando o aspecto político-partidário ou pessoal, é 
isso mesmo: o Brasil tem quatrocentos e poucos anos de autoritarismo, que 
se refletiram na educação e na política, e, quer seja Azeredo, Newton 
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Cardoso ou outro, a tendência seria a mesma. Quem tem o poder vai 
sempre querer ter vantagem na hora da distribuição da responsabilidade. 

Compreendo suas preocupações e acho que você deverá se articular com 
os Deputados para impedir essa forma autoritária de distribuição de 
encargos, porque a municipalização - vou repetir aqui pela décima vez, não 
é mandato legal. A municipalização não existe. Ela existia na Lei n• 5.692; 
agora, é regime de colaboração. Os governantes é que estão se 
aproveitando do ensejo e jogando esse tipo de canto de sereia. Ela não 
existe. Vocês podem procurar na Constituição inteira que não encontrarão a 
palavra "municipalização". A Constituição mineira fala em "descentralização 
para o município", mas eu, se fosse vocês, faria uma emenda supressiva 
para o artigo. 

Vou colocar mais minhoca ainda em sua pergunta. Em Alagoas, houve 
uma reunião de secretários municipais de Educação. Fiz a conta e vi que 
com R$300,00 - não com R$400,00 - municípios pequenos, com 0,6% de 
FPM, que tinham poucos alunos e tinham que gastar os 25%, propiciavam 
salários de R$250,00 ou R$300,00. 

Eles estão ganhando R$40,00. Sabe o que os secretários municipais de 
educação falaram, que é justamente o que o outro Deputado disse, da 
questão cultural? João, pode ter o dinheiro, o dinheiro existe, mas a Câmara 
não vai aprovar esse salário, porque eles não se conformam de ganhar 
menos do que os professores e os Vereadores do interior de Alagoas só 
ganham R$250,00, R$300,00 ou R$400,00 por uma sessão _por mês. Os 
professores, por 40 horas/aula, não podem ganhar mais que os Vereadores. 

Estou colocando mais problemas para mostrar que ás vezes o problema 
não está no dinheiro. Já peguei um orçamento municipal em que a Câmara 
gastava 18% da arrecadação. A coisa começa a ficar complicada. 

Eu, com todo o respeito ao nosso Presidente, sou totalmente contra 
subsídio pessoal para Vereadores e Deputados. Para mim são pessoas 
maravilhosas que têm a sua profissão, já têm ganhos, e o que ganham 
durante o mandato já é justo. Fazer do mandato eletivo um interesse 
financeiro já complica. (- Palmas.) 

A coisa é mais complicada do que pensamos quando passa pelos 
meandros legislativos, porque outras coisas que as pessoas não têm 
coragem de dizer são conversadas nos cafezinhos. 

Para terminar, convido você a me procurar depois da reunião para 
fazermos as continhas. Aí vou te mostrar como essas emancipações custam 
caro. Precisamos pensar muito antes de criar novos municípios. Os 0,6% de 
FPM são um salário-família, ao contrário. Atualmente, o salário-família é 
muito pequeno. Ganho R$0,30 por filho, porque o meu salário é acima de 
R$500,00, mas quem tem um salário pequeno parece que ganha R$5,00 por 
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filho. Não dá para sustentar um filho com isso. Não temos um filho para 
ganhar salário-família. Mas os novos municípios são criados por causa do 
0,6% do FPM. Como 0,6% vale desde municípios de mil habitantes até 12 
mil, quanto menor o município, maior o lucro. Porém, o município do qual se 
separou, como é o caso de Bonfinópolis, fica inviável e, a médio prazo, os 
pequenos também ficam inviáveis. Essa proliferação de municípios está 
causando muita complicação. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Almeida de Oliveira, Vereador de 
Conceição das Alagoas, para a Profa. Glaura Vasquez. "Qual a 
conseqüência, ou mesmo o prejuízo, que o município terá se não 
municipalizar o ensino fundamental?" 

A Sra. Glaura Vasquez - É difícil responder em tese essa pergunta. Na 
verdade, concordo com o João Monlevade. Não há obrigatoriedade de 
municipalizar. Há o regime de colaboração que teoricamente é muito bonito, 
mas na prática a questão passa por outros caminhos. Na prática, estamos 
vendo que não é tão fácil ter um regime de colaboração em que ambas as 
partes entrem para uma mesa de negociação em igualdade de condições. 
Isso só é teórico. Quando entram partidos políticos diferentes, a situação se 
complica. 

Acho que os municípios não podem dizer: vou municipalizar, ou não vou 
municipalizar. Acho que devem ter uma visão de conjunto da sua situação. 
Devem conhecer e pesar todas as situações, e verificar se no caso desse 
município vai ser bom. 

Terão de verificar se vão ter capacidade para atender esses alunos a mais, 
com a nova responsabilidade que assumirão com cada escola que for 
municipalizada. 

A meu ver, o Deputado Gilmar Machado tem razão. É preciso criar regras 
claras para que haja esse processo, que está complicado em Minas Gerais, 
por falta de regras. Se essas forem mais claras, será melhor. 

Penso ainda que, ao invés de o legislador dizer que o ensino fundamental 
é uma responsabilidade conjunta do município e do Estado, teda sido melhor 
se tivesse dito que a responsabilidade, da 1• à 4" séries, seria -do município, 
e da s• á e• séries, do Estado. Assim, não haveria toda a discussão que está 
havendo agora. Mas isso não ocorreu. Inventaram que o ensino fundamental 
pertence tanto a um quanto a outro, trazendo dificuldades. 

Sou da mesma opinião do João Monlevade, quando diz que o ideal seria 
uma rede única na cidade. Geralmente, quando uma rede é melhor do que a 
outra - e isso costuma acontecer-, os pais preferem a escola municipal ou a 
estadual, mas os alunos que vão para as outras escolas são igualmente 
cidadãos. Por que não teriam direito a uma escola de qualidade? 

Na verdade, se toda a rede fosse pública, sob a responsabilidade de uma 
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umca entidade mantenedora, caminharíamos mais facilmente para um 
sistema unificado em termos de qualidade de ensino. A meu ver, pois, o 
município deve pensar quais são as vantagens para ele, para a sua situação, 
para as suas condições de renda, com os professores que tem, para depois 
fazer a sua opção. Neste momento, é impossível haver uma regra única, 
porque a situação dos municípios é muito diferente. 

O Sr. Presidente- Pergunta de Santuza, do SIND-UTE, para a Sra. Glaura. 
Qual é, efetivamente, a posição do Conselho Estadual acerca da 
municipalização do ensino? Qual o Estado ou quais os Estados que já 
anteciparam a implementação do fundo? 

A Sra. Glaura Vasquez - O Conselho Estadual não se manifestou sobre 
isso, não tem posicionamento a esse respeito. A meu ver, ele não tem de 
dizer se deve haver ou não a municipalização, porque esse é um aspecto 
político, que cabe à Assembléia Legislativa, muito mais que ao Conselho 
Estadual de Educação. Este trata da parte pedagógica do ensino, mais do 
que da parte de financiamento dos sistemas educacionais. Na verdade, não 
temos um posicionamento sobre o assunto, nem penso que devemos 
deliberar sobre ele. 

Quanto à segunda parte da pergunta, o Estado que conheço que já 
implantou o Fundão é o Pará. Tive uma longa conversa com o Secretário 
Municipal de Belém, e muitos dos problemas que pude captar sobre a 
implantação do Fundão foram decorrentes dessa conversa. Na verdade, há 
problemas. Muitas vezes, a implantação foi dificultada porque nem o próprio 
Ministério da Educação sabia como deveria implantar essa nova lei, pois não 
imaginaram que determinados problemas, que surgiram na prática, fossem 
acontecer. A experiência no Estado do Pará está sendo muito interessante, e 
está mostrando claramente, por exemplo, que o aspecto salarial não é 
exatamente como se imaginou inicialmente, ou seja, que todos poderiam 
receber um salário de R$300,00. 

Então, na verdade, acho que vamos ter de acompanhar o que está 
acontecendo em outros Estados, refletir sobre isso e ver como, em Minas 
Gerais, podemos implantar o Fundão com um número menor a e problemas 
do que o que se verificou, por exemplo, no Estado do Pará. 

O Sr. Presidente -·Pergunta de Soraia Dias Carvalho, Inspetora Escolar, 
Secretaria Municipal de Educação de Teófilo Otôni: " Sra. Glaura, baseada 
na explanação feita por João Monlevade, em que o município, críando seu 
sistema, se iguala ao Estado e compõe o Estado, por que o município deverá 
encaminhar ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho Estadual de 
Educação e aguardar parecer sobre delegação de competência?" 

A Sra. Glaura Vasquez - Não acho que precisa aguardar delegação de 
competência. Na lei anterior precisava haver uma delegação do Conselho 
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Estadual para os Conselhos Municipais. Na lei atual não há nenhuma 
previsão de delegação. Assim que o município criar seu sistema municipal 
de educação, não precisa mais enviar seus processos ao Conselho Estadual. 
Acho que, por uma regra de convivência, cabe aos municípios comunicar ao 
Conselho Estadual que foi criado seu Conselho Municipal. Mas é uma mera 
comunicação para que o Conselho Estadual saiba que, naquele município, já 
existe um sistema municipal. Agora, o município é inteiramente autônomo 
para decidir se deve ou não ter esse sistema. E, ao estabelecer o sistema, 
ele é inteiramente livre para gerir a educação em relação àquelas escolas 
que a lei define como vinculadas aos sistemas. 

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Maria Regina de Oliveira, do DEMEC, 
para o Prof. João Monlevade: "O senhor vê incompatibilidade entre as 
expressões "professores" e "profissionais do magistério", citadas no § s• do 
art. 60 da Emenda n• 14 e nos arts. 7° e 9° da Lei n• 9.424? A primeira fecha 
em "professores", e a segunda abre para "todos os que atuam na escola". O 
senhor acredita que será possível excluir os diretores, os pedagogos, etc. do 
reajuste, sendo que o funcionamento da escola depende de todos? Não se 
criaria um clima de guerra, de insatisfação? No Pará o reajuste está sendo 
chamado de abono. Como o senhor vê isso?" 

O Sr. João Monlevade - A LDB e as leis que a precederam ou a sucederam 
têm muitos problemas de redação. No Conselho Nacional de Educação, 
temos tido uma trabalheira para definir o que é profissional da educação, o 
que é profissional do ensino, o que é professor, o que é trabalhador da 
educação. Tudo está na lei. Sabemos que a LDB foi feita como um bolo de 
aniversário cheio de camadas. Começou com o Otávio Elisio. Depois houve 
mais 13 projetos, o substitutivo Jorge Aje e o da Ângela Amim; em seguida 
foi para o Senado, começa com o Sid Sabóia e passa pelo Darcy. Do projeto 
original de Darcy Ribeiro sobraram 30%. A Profa. Glaura falou "a Lei Darcy 
Ribeiro", mas, com todo o respeito, acho que é uma homenagem que o 
Darcy não gostaria de receber, uma vez que o texto não é dele. (- Palmas.) 
Há um bocado de coisas complicadas. 

Então, vou dar a interpretação que o Conselho Nacional da Educação está 
dando. Atenção! Para efeito da Lei n• 9.424, os profissionais da educação 
para os quais se pede um plano de carreira são os professores mais aqueles 
técnicos ou pedagogos que são reconhecidos pelo sistema como apoio direto 
à atividade pedagógica. Tradicionalmente, Diretor, Supervisor, Orientador 
Educacional, Planejador, etc. Para efeito do pagamento dos 60%, cada 
sistema estadual ou municipal é que vai afinar o conceito. Por exemplo, sei 
que há um sistema que está colocando por outros motivos, como pela 
aposentadoria, etc., e que está exigindo que o Supervisor dê pelo menos oito 
aulas por semana. Não sei ainda se sou contra ou a favor, mas a coisa está 
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acontecendo. Isso ocorreu por causa da questão da aposentadoria. Mas tem 
muita relação. Se começarmos a pensar, poderemos ver que, se você tem 
uma menina de 22 anos que se formou em Pedagogia maravilhosamente na 
UFMG e vai ser Supervisara de escola, mesmo tendo a exigência de dois 
anos de experiência, se ela passar 20 anos fora da sala de aula, cada ano 
tirará cada vez mais o verniz da sua formação. Estamos vivendo um 
momento muito rico para redefinir esses pontos. 

Existe outra questão para a qual vocês podem não ter atinado. Hoje, uma 
merendeira, uma pessoa da secretaria ou a pessoa a quem vocês 
chamavam de serviçal - até parece um termo da Idade Média - são 
consideradas pessoal de apoio. À medida que esses companheiros e 
companheiras estão tendo mais escolaridade, como no Distrito Federal, onde 
20% dos funcionários têm curso superior, tem surgido uma proposta muito 
interessante de profissionalização dos funcionários. No Mato Grosso e em 
Brasília já estão funcionando cursos que transformam a merendeira em 
Técnica em Alimentação Escolar. 

Há alguém de Juiz de Fora presente? Há. Que bom. Depois precisamos 
conversar. Tenho uma prima, a Maria José Paes Leme, que escreveu o livro 
"Um, Dois, Feijão com Arroz", em que defende a figura da educadora 
alimentar. Ou seja, a merendeira não é mais uma cozinheira de 
penitenciária, mas alguém que estará dentro do processo de educação, 
como outras pessoas. Claro que dentro de seu ambiente. Peço a atenção 
dos senhores. Na hora de comprovar os 25% dos recursos destinados à 
educação, pode ou não pode - porque a compra da comida e da merenda 
estão fora dos 25%. E o salário da merendeira? Vejam a complexidade da 
questão. Se continuarmos a ver a merendeira simplesmente como pessoal 
de apoio, ela será uma continuação do macarrão, da sardinha e do biscoito. 
Mas se ela for integrada ao currículo, ou seja, passar a ser alguém que diga 
"esta semana, vamos ter alimentação italiana, porque estão dando aula de 
Geografia da Europa; e depois vai dar aula de Geografia do Nordeste, 
quando teremos comida baiana", pois bem, muda tudo. 

Outro dia, uma menina disse-me: professor, não assino mais documento 
reprovando aluno, porque sou uma educadora e não concordo que o 
professor reprove. Olha que evolução, que coisa linda. Agora a secretária 
não é mais aquela pessoa que representa a continuidade da repressão da 
classe dominante, ela é uma educadora, uma libertadora, e Paulo Freire é o 
seu ídolo. A questão é muito complexa. Desculpem-me se usei um pouco 
mais do tempo. Mas, mais que uma definição, como alguém há pouco pediu, 
agora temos uma grande discussão. Levamos essa discussão à última 
conseqüência. Como vocês devem saber, fiz o Parecer n• 2, que não foi 
homologado e que tratava da questão do piso, etc. Agora, há o parecer novo, 
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do Conselheiro Paniceida e da Conselheira Yara. Será um parecer orientador 
dos planos de carreira estadual e municipal, e, diga-se de passagem, o 
parecer é meio inócuo, porque não balizou muita coisa. Em todo caso, ele 
está lá. 

Concluindo, para efeito de gasto, por enquanto são todos, 25%. Para os 
60% dos 60, cada sistema vai ter que definir. Lá está escrito "o professor em 
exercício". Então, não podemos colocar o aposentado. Se está escrito 
professor, então não há como colocar uma pessoa que não tenha aprovação 
pedagógica. Se naquele município a merendeira já fez um curso médio ou 
superior, com formação pedagógica, há jeito de enquadrá-la. Quem vai ter 
que dizer isso é o sistema. Nesse sentido, é fundamental a experiência do 
Pará. Não é o Ministério que vai fazer o acompanhamento, mas uma 
comissão democrática, constituída em níveis municipal e estadual. Se ainda 
não constituíram a comissão estadual, está na hora. O Fundo começa a 
funcionar daqui a dois meses e meio, e estarão totalmente despreparados. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que as perguntas que não forem 
respondidas, devido ao término do tempo, serão encaminhadas pela 
assessoria aos Profs. João Monlevade e Glaura Vasquez, para que sejam 
respondidas diretamente.Pergunta do Prof. João Dias, Vereador e Presidente 
da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Caxambu: "Qual será a 
função direta do Poder Legislativo municipal na implantação da 
municipalização? Poderia aceitar isso ou não, se a municipalização for 
parcial no município? Quais os critérios de escolha?" 

O Sr. João Monlevade- o sonho da Glaura de dividir da s• série em diante 
para o âmbito estadual e de s• série para trás para o âmbito municipal já foi 
também o sonho do Anísio Teixeira. Isso não dá mais certo, porque os 
municípios têm capacidade de arrecadação totalmente diferenciada. Técnica 
e politicamente, não dá para fazer isso hoje. Vem a pergunta: qual a função 
da Câmara? A função é fundamental. Em primeiro lugar, o Poder Legislativo 
municipal é que funda o sistema. Se Caxambu quiser continuar a ser um 
sistema estadual, não quiser ter um conselho, pode fazê-lo, porque a lei é 
totalmente flexível. Há total poder por parte do Legislativo para definir o 
sistema. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa é fiscalizar se o Prefeito 
está passando, de dez em dez dias, o dinheiro para o órgão municipal de 
educação. Sem isso não adianta nada. Em terceiro lugar, deve-se fazer o 
que está sendo feito hoje aqui, ou seja, uma discussão para ver quais são os 
critérios e as vantagens â luz de alguns princípios. Por exemplo, têm que ser 
estudadas a arrecadação de Caxambu, o número de crianças que estão 
dentro e fora da escola, a educação de jovens e adultos. É preciso fazer o 
plano municipal de educação. É a primeira vez que essa palavra está sendo 
pronunciada aqui hoje. Ela tinha que ter sido pronunciada desde o início. O 
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Plano Estadual da Educação está sendo feito e vai ser enviado ao 
Congresso Nacional até o dia 23 de dezembro deste ano. Tem que haver, 
então, planos municipais e planos estaduais. O plano municipal é tarefa dos 
Vereadores, assim como, Gilmar, o plano estadual é tarefa de vocês, é claro 
que com uma proposta prévia do Executivo. 

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Porte da Silva Júnior, da 
Prefeitura Municipal de Chácara, para a Sra. Glaura: "Na negociação com o 
Estado, em relação à municipalização, será que ele assumirá encargos, 
como pagamento dos funcionários efetivos, transferência para a Prefeitura 
dos bens móveis e imóveis?". 

A Sra. Glaura Vasquez - Acho que até em relação aos bens móveis e 
imóveis é fácil. Agora, em relação aos funcionários, a coisa é mais 
complexa, por causa dos direitos. Acho que essa pergunta· seria melhor 
respondida pelo Secretário. Evidentemente, essa questão é complexa e deve 
ser discutida com muita c!areza, para que as pessoas não tenham prejuízo 
na passagem de uma situação para outra. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Terezinha Campos, da Câmara Municipal 
de Belo Oriente, dirigida à Sra. Glaura: "O município que dividir a sua receita 
pelo número de alunos e obtiver um resultado de R$315,00 por aluno não 
receberá a percentagem retida do Fundo?" 

A Sra. Glaura Vasquez - Não. Se o município gastava R$315,00, e vai 
receber os mesmos R$315,00, o Fundo vai ficar do mesmo tamanho, não 
terá nenhum benefício a mais porque os seus gastos são equivalentes à 
quota que ele está gastando. Agora, se conseguirmos fazer uma pressão, 
como o João Monlevade disse, a fim de passar esse valor imediatamente 
para R$400,00, ai esse município irá receber a diferença, ou seja, R$85,00 
por aluno matriculado. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Luzenir Rodrigues Gonzaga, do 
Departamento Municipal de Educação de Águas Formosas, dirigida à Sra. 
Glaura: "Em Minas, salvo engano, parece haver uma pressão por parte do 
Estado para que a municipalização ocorra o mais rápido possível. Qual o 
valor do custo/aluno em Minas Gerais? São muitas as dúvidas sobre 
municipalização e, às vezes, sentimo-nos perdidos. Existe algum projeto de 
assessoria aos municípios com escolas em via de serem municipalizadas?" 

A Sra. Glaura Vasquez - Confesso que não sei muito bem como é que a 
Secretaria está tratando internamente dessa questão. Acredito que ela deve 
ter uma equipe que poderá orientar os municípios. 

Não sei se concordo com a afirmação de que o Estado está pressionando 
para municipalizar o mais rápido possível. Acho que não é bem essa 
situação que está ocorrendo em todos os municípios. A minha experiência na 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte até dezembro de 1996 não foi essa, 
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não houve nenhuma pressão para que municipalizasse a ALBIA. Havia uma 
colaboração recíproca entre o Estado e o município. Essa situação pode ter 
se alterado com o advento da nova legislação, e aí já não posso dizer porque 
não estou mais nela. Na verdade, a expansão da rede e a universalização, 
tanto do ensino médio como do ensino fundamental, exigem que o município 
assuma mais encargos do que tem hoje. Acho que temos de lutar para que 
essa municipalização - se ela ocorrer - seja acompanhada dos recursos 
necessários. o município cuidar da educação em todos os níveis não é uma 
má idéia. o problema não é a municipalização, é a quantidade de recursos 
que o município vai ter. Por isso é importante que haja clareza. Só assim 
poderemos nos preparar para uma disputa mais ampla no Congresso 
Nacional, para que o Governo encontre recursos, como encontrou para 
resolver o problema dos bancos, para resolver o recurso do "per capita" para 
a educação. (- Palmas.) 

O Sr. Presidente - Pergunta de Cláudia Helena Mendes dos Santos, do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para o Sr. João Monlevade: 
"Segundo artigo publicado na Folha de S. Paulo do último dia 23 de 
setembro, o membro do Conselho Nacional de Educação Jaques Veloso, na 
pesquisa realizada a pedido da ANDEP, afirma que as despesas com 
aposentados do magistério também podem ser consideradas na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. Como já afirmado, que no percentual de 60% 
destinado ao pessoal docente do ensino fundamental não estão incluídas as 
despesas com inativos, não haveria também uma impossibilidade de incluir 
as despesas com aposentados do magistério, que atuam nos outros níveis 
de ensino no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) mínimo e 
obrigatório, na manutenção e desenvolvimento do ensino?" 

O Sr. João Monlevade - Podem. Não é devem. Podem ser considerados 
dentro dos 25%.Vai depender de quem? De cada sistema. Se o sistema de 
Minas quiser que seja, vai ser. Se o sistema municipal de Uberaba quiser 
que seja, vai ser. Se não quiser, não vai ser. Começa daí. Pode e não pode . 
Segundo, se puder, se deixar ser, não pode ser dos 60% . Tem que ser, 
portanto, ou dos 40% do ensino fundamental, ou dos 10% que ;'sobram". Em 
outras palavras: se quisermos que a educação seja de qualidade, a questão 
da Previdência tem de ser mudada, porque a cada dia cada professor que se 
aposenta, graças a Deus, está vivendo mais. A minha tia Beatriz, que tem 97 
anos, está ganhando pensão de seu pai, que foi professor em Sergipe em 
1890, dentro dos 25%. Imaginem que complicação é essa. Se a gente vai 
colocando todos os aposentados dentro, e a gente vai vivendo bastante, e eu 
volto aqui daqui a 30 anos, com os cabelinhos brancos, e faço uma reunião 
maravilhosa, não dá. Ou seja, defendo com unhas e dentes a conquista de 
um financiamento próprio para a Previdência, como está na Constituição, 
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com a participação do Poder Executivo, a Secretaria da Educação, e a nossa 
contribuição. Porque não pudemos fazer isso até hoje? Porque a gente 
ganha tão mal, que se descontar 5%, 10%, 20% ou 30%, não conseguirão 
fazer um fundo de previdência para nós. Esse é que foi o problema. E havia 
uma diferença tão grande entre o vencimento inicial e o final, que o desconto 
podia ser de 20% que seriam R$24,00, e não dariam para constituir um 
fundo de previdência para nos pagar 40 anos de aposentadoria. Há um dado 
fundamental para entendermos isso. A média de sobrevivência dos 
professores no Brasil, passou de 28 para 43 anos. Então, hoje, um professor 
sobrevive muito mais tempo como aposentado do que dando aula. Ora , de 
onde vai ser tirado o dinheiro de sua aposentadoria, que é integral? Tem de 
haver uma fonte. Somos a favor de uma aposentadoria integral, sim, mas ela 
tem de ser calçada em dois mecanismos. Primeiro, uma contribuição da 
pessoa e do Estado; e segundo, uma contribuição sobre um salário bom. 

- Porque salário ruim não gera uma boa aposentadoria, não é verdade? É 
como eu sempre disse: não adianta querermos trabalhar aqui, achando que 
não precisa haver mais recursos. Assim como não se coloca vinho novo em 
odres velhos, como está no Evangelho, não colocamos também aluno novo 
com dinheiro velho, sem dinheiro novo. E é isso o que estão tentando fazer. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece aos ilustres conferencistas, às 
demais autoridades, aos participantes e ao público em geral pela presença. 

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. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 1• PARTE DA 309" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1997, 

INTERROMPIDA PARA PROSSEGUIMENTO DO FÓRUM TÉCNICO 
ENSINO FUNDAMENTAL SOB A NOVA LEGISLAÇÃO 

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e José Militão 
SUMÁRIO: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras dos 

Srs. João Batista dos Mares Guia, Vitor Vieira dos Santos e Antônio Carlos 
Hilário - Esclarecimentos sobre os debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. João Batista dos Mares Guia, 
Secretário de Estado da Educação; Vitor Vieira dos Santos, Presidente da 
Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios- FEMAM -
, e Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do SIND-UTE. 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Destina-se esta reumao ao 
prosseguimento do Fórum Técnico Ensino Fundamental sob a Nova 
Legislação, com o tema "municipalização do ensino fundamental em Minas 
Gerais". 

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, a Presidência passa a 
palavra ao Sr. João Batista dos Mares Guia. Secretário da Educação. que 
disporá de até 20 minutos para o seu pronunciamento. 

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia 
Deputado José Militão, que preside esta sessão, na pessoa de quem 

cumprimento todos os Deputados presentes; prezados Antônio Hilário, que 
representa o sindicato. e Vitor, Secretário Executivo da FEMAM; senhores 
educadores, senhoras e senhores. 

Desejo expressar o agradecimento da Secretaria de Estado da Educação e 
do Govemo de Minas à Assembléia Legislativa por proporcionar esta 
oportunidade de reflexão pública sobre esse tema tão crucial, que é a 
discussão das perspectivas da educação no Estado de Minas Gerais e no 
País, no período atual e nos anos subseqüentes. 

Quanto à lei do Fundo, por mais controversa que seja, é provável que sua 
compreensão já esteja suscitando o seguinte tipo de consenso: em primeiro 
lugar. trata-se de uma lei que promove a eqüidade num País desigual. 
Compete ao Estado, na formulação de políticas públicas, priorizar o 
investimento e sua atenção para os mais desiguais entre os mais desiguais. 
Isso se refere às populações e às regiões. Ela equaliza um investimento 
padrão mínimo nacional de R$300,00 como mínimo - insisto nisso -
equivalente ao custo-aluno tolerável em qualquer parte do território nacional, 
"vis-à-vis" a situação reinante no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, 
onde o investimento público por aluno no ensino fundamental não alcançava 
sequer a média de R$150,00, situação que ainda é encontrada em alguns 
municípios das Regiões Sudeste e Sul do País. Se é uma lei de promoção da 
eqüidade, é uma lei comprometida na sua própria essência co11] a construção 
da democracia política e social. -

Uma segunda observação: na medida em que promove a elevação do 
valor do investimento médio em educação e associa essa elevaçao com a 
qualificação do investimento, na medida em que especifica que no mínimo 
15% daquelas receitas nominadas têm que ser aplicados no ensino 
fundamental e, ao fazê-lo, determina também que a aplicação em ensino 
fundamental seja essencialmente na valorização do professor, inclusive com 
a especificação de plano de carreira, ela é uma lei que busca qualificar o 
investimento, indo mais além de apenas ampliar a sua quantidade. 

Uma terceira característica que essa lei parece estar introduzindo é a 
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promoção na melhoria da gestão gerencial de Estados e municípios no que 
diz respe~o à formulação de políticas públicas e, sobretudo, à sua execução. 
Patentemente, o bom cumprimento dessa lei vai exigir dos formuladores e 
executores de políticas públicas que passem a trabalhar com indicadores 
gerenciais de melhoria da qualidade e indicadores de melhoria da qualidade 
do ensino. Por exemplo: trabalhar-se com uma escola entre o pessoal da 
educação e o número de alunos. Trabalhar-se com a relação número de 
funcionários administrativos da atividade e meio, e número de professores. 
Trabalhar com os indicadores de qualidade educacional, mu~o mais além 
das cifras que apontam repetência ou evasão. Mas saber-se qual é o 
tamanho da população com defasagem séria, sua idade, qual é o tamanho 
da população que pode ser melhor assistida com o programa de classes de 
aceleração, e assim por diante. 

Existe ainda uma quarta característica pos~iva dessa lei: é uma lei de 
universalização do ensino fundamental e que aponta também, no caso do 
Estado, para a perspectiva, não muito remota, de se alcançar também a 
universalização do ensino médio, desde que a combinemos com a LDB. 
Mas, especificamente, no que diz respeito à lei do Fundo, ela é 
patentemente uma lei de universalização do ensino fundamental com a 
melhoria da qualidade. Conforme os dados que todos nós já conhecemos, 
que combinam o censo escolar de 1996 com a contagem populacional feita 
pelo IBGE em 1996, a média nacional de excluídos da escola fundamental 
no Brasil, na população de 7 a 14 anos, é de 6,31%. 

Portanto, é muito pouco, embora ainda represente um desafio. Então, 
assim que a universalização quantitativa for alcançada, isso não deverá ser 
motivo de orgulho justif1cador da ação do governante. Esse orgulho poderia 
ser justificado, sim, a partir do momento em que assegurássemos que, mais 
que prédio, matrícula e pessoal, estamos garantindo a melhoria da qualidade 
do ensino e efetivamente promovendo a aprendizagem do aluno. 

E, por último, é uma lei que, ao redistribuir mais adequadamente as 
responsabilidades entre o Estado e o município, vendo-a em perspectiva de 
médio e longo prazo, tende a estabelecer uma deihancação de 
responsabilidades entre os municípios por um lado e os Estados por outro no 
sentido de que, tendencialmente, o ensino fundamental venha a ficar como 
responsabilidade municipal e o ensino médio venha a ficar como 
responsabilidade estadual, sendo que os Estados já podem começar a se 
preparar para conviver, daqui a quatro, cinco ou seis anos, com uma nova 
demanda que a sociedade e os jovens da sociedade passarão a buscar no 
Estado. A oferta de alternativas mais além do ensino médio, talvez sob a 
forma de cursos pós-médio, à semelhança dos "colleges" americanos, que 
não são cursos universitários acadêmicos, mas são alternativas de formação 



• 

719 
de tipo universitário ou, pelo menos, pós-médio, em maior sintonia com as 
aspirações da sociedade e do mercado de trabalho. 

Eu diria que essa lei tem também um outro ingrediente. É uma lei que nos 
ensina a buscar a cooperação entre o Estado e o município, eliminando o 
muro de Berlim mental que costuma existir em nossas mentes, quando 
vemos a escola estadual de um lado e a escola municipal de outro, e não 
conseguimos formular e executar políticas públicas educacionais focalizando 
o aluno e a escola pública em geral. Isso parece ser consensual. Só isso já 
valida essa lei. E, na minha perspectiva - aqui é uma análise rigorosamente 
individual - pessoalmente, considero essa lei como um capítulo de uma 
espécie de revolução democrática cultural neste Pais. Então, não se trata 
mais de lidar com a quantidade. Trata-se de aprender a construir qualidade, 
num regime de cooperação. Ela quebra as autarquias burocráticas que 
separam Estado e município, a escola estadual e a municipal, a secretaria 
estadual e a municipal e nos induz a participar na perspectiva de 
cooperação. 

O segundo conjunto de observações: a própria mecânica da lei. Neste 
ponto, faço um registro, não uma crítica: lendo um projeto de lei de autoria 
do Deputado Gilmar Machado, que tem se destacado como um Deputado 
primordialmente interessado na causa da educação, percebo que, no texto 
que pretende regulamentar para Minas, esses aspectos de cooperação e 
municipalização, entre muitas virtudes, apresenta, talvez, a falta de uma 
virtude superior, pois, a nosso juízo, ele conflita radicalmente com a 
Constituição. Esse talvez seja um bom tema para o debate. A lei, como 
todos sabem, reitera o que está na Constituição quando diz que a prioridade 
do Estado e do município continua sendo o ensino fundamental. Entretanto, 
ela diz que, sobre as receitas de ICMS, IPI, FPE ou FPM, 15% desse total 
têm que estar contabilmente adscritos no Fundo, e essa adscrição contábil 
poderá se transformar em vinculação financeira. Essa lei, entretanto, parece 
conter um defeito genético, que o tempo nos mostrará. Enquanto os Estados 
arrecadam o ICMS, o IPI e o FPE, sendo essas todas as receitas do Estado, 
porque aquela incidente sobre veículos automotores recolhidã no inicio de 
cada ano fiscal é parte do ICMS, os municípios com mais de 50 mil 
habitantes têm outras receitas produzidas localmente: o IPTU, o ISS e o 
ITBI, que, no caso de Belo Horizonte, respondem por 50% do total das 
receitas. Em qualquer município que arrecada esses tributos, eles 
respondem por, no mínimo, 25% do total das receitas. Porém, tais receitas 
geradas no âmbito municipal não são consideradas pela Lei do Fundo, 
significando, na verdade, um tratamento diferenciado. O Estado tem todas 
as suas receitas gravadas, e os municípios, apenas parle delas. Ainda que 
para o maior número de municípios isso signifique todas as receitas 
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municipais, para cerca de 80 ou 90 municípios mineiros, que respondem por 
70% da população total do Estado, isso não acontece, pois suas receitas de 
IPTU, ISS e ITBI não estão gravadas pelos 15%. Isso não desmerece a 
qualidade da lei, mas é uma questão tributária e política redistributiva que, 
no fu1uro, poderá ser percebida como um problema. A mecânica da lei prevê 
que, dessas receitas nominadas- ICMS, IPI e FPM ou FPE -, 15% já fiquem, 
"a priori", contabilmente adscri1os no Fundo. Calcula-se o montante que o 
município e o Estado devem investir em educação dividindo-se esses 15% 
pelo custo ou investimento médio por aluno do ensino fundamental. Esse é 
um cálculo que deve ser feito anualmente, pois, de ano para ano, podemos 
ter variações importantes quanto ao tipo de investimento feito em ensino 
fundamental. O resultado será o número mínimo de alunos que o município 
ou o Estado deverão ter na sua rede própria de ensino fundamental. E a lei 
estabelece uma sanção positiva para quem tem mais alunos do que o 
mínimo da capacidade de atendimento ou uma sanção financeira nega1iva 
para quem tem menos alunos do que o mínimo da capacidade prevista. Se o 
município deve ter 5 mil alunos no ensino fundamental e tem apenas 4 mil, 
ele perderá: mil alunos que ele tem a menos vezes o custo ou investimento 
médio no ensino fundamental calculado para aquele Estado, consideradas 
todas as suas escolas públicas estaduais e municipais. Essa. a grosso modo, 
é a sistemática do Fundo. 

Um terceiro bloco de comentários que acho prudente fazer diz respeito a 
uma situação específica do Estado de Minas Gerais. A título apenas de uma 
descrição comparada, o Governo de Minas investiu. de 1995 a 1997- e de 
acordo com a mensagem orçamentária enviada à Assembléia está repetindo 
a mesma "performance" -. 45%, em média, de todas as suas receitas 
tributárias em educação. Foi assim em 1995 e em 1996; está sendo assim 
em 1997; e será assim em 1998. Os municípios de Minas Gerais têm-se 
preocupado em investir o mínimo de 25%, mas, com toda a certeza, 
calculando-se a média geral dos investimentos municipais em educação, 
essa média situa-se entre 25% e 28%, mais para 25%. Estão cumprindo a 
lei, mas num patamar que eu diria muito próximo do mínimo, em contraste 
com o Estado, que investe 45% de suas receitas no ensino. 

O segundo fato nessa comparação diz respeito ao tamanho das redes. 
Enquanto a rede estadual compõe-se de 3.225.000 alunos. 
aproximadamente, sem considerarmos os alunos matriculados no supletivo 
não presencial, as redes municipais das 853 Prefeituras, embora tenham 
melhorado muito a sua "performance" nesta década de 90, especialmente de 
1991 para cá, quando, no ensino fundamental, as Prefeituras exibiram um 
crescimento de 50% das suas matrículas e exibiram na área da pré-escola 
um crescimento extraordinariamente significativo, ainda assim fica o fato: as 
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853 Prefeituras mineiras, hoje, têm um alunado da ordem de 1.260.000 
alunos, aproximadamente. 

O terceiro fato é a composição dessas matrículas. Se observamos a 
composição das matrículas estaduais, temos quase 1.300.000 alunos 
matriculados de CBA à 4" série, 1.300.000 alunos matriculados nas tunnas 
da 5" à s• série, 500.000 alunos, no presente momento, matriculados no 
ensino médio e os restantes, no ensino especial e no ensino regular de 
suplência presencial. Não falamos aí de alfabetização de jovens e adultos, 
que, embora seja uma atribuição importante dos poderes públicos, é matéria 
estranha aos objetivos da Lei do Fundo. Ora, se focalizamos essa 
composição das matriculas e desagregamos do custo médio ou do 
'investimento médio que o Estado faz em educação, ou seja, se deixamos de 
considerar o custo aluno-médio ou investimento aluno-médio ao ano, e 
vamos focalizar o investimento aluno-médio por segmento escolar na rede 
,estadual, uma matrícula no ensino médio representa, hoje, um custo duas 
vezes superior a uma matrícula no segmento de CBA à 4" série na rede 
estadual. Se comparamos agora a rede estadual com a rede municipal, o 
custo aluno/ano de ensino médio da rede estadual equivale a 3 alunos da 1" 
à 4• série das Prefeituras Municipais de Minas, consideradas em sua média 
de investimento. Claro que sabemos que há Prefeituras cujo investimento 
por ano por aluno de CBA à 4• série, ou da 1" à 4" série, ultrapassa os 
R$300,00 e há Prefeituras que ultrapassam os R$400,00, eventualmente até 
R$500,00, mas, na média, o custo/aluno da 1" à 4" série das Prefeituras 
mineiras não passa de R$300,00. Portanto, uma matrícula no ensino médio 
equivale, em investimento público, a três matriculas na média das 
Prefeituras do Estado. 

O quarto fato é a taxa de fecundidade da mulher brasileira, que é agora de 
dois filhos por mulher biologicamente fértil, em média. Está-se mostrando 
uma persistência, não é mais tendência, de menos nascimentos a cada ano 
e menos matrículas no 1° ano do ensino fundamental a cada ano, basta ver 
os dados do cadastro escolar. Cheguei agora de Bom Despacho e é 
impressionante a redução. Em todos os 15 municípios que pãrticiparam, o 
mesmo fato se registra. Não há variação, a não ser excepcionalmente, num 
grupo que não chega a mais de cinco cidades mineiras, que, por situações 
conjunturais e excepcionais que não durarão no tempo, ainda recebem 
migração cidade-cidade, porque a migração campo-cidade exauriu-se, se 
esgotou, demograficamente não tem mais a menor relevância no cenário 
brasileiro. O ciclo de migração campo-cidade esgotou-se, dizem os 
demógrafos. Pois bem, com essa redução estrutural da taxa de fecundidade, 
temos o seguinte cenário em perspectiva: cada vez mais, a cada ano, a 
coorte - como chamam os estatísticos - geracional, fonnada pelas crianças 
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de 7 anos, estará menor. A procura por vagas no 1 • ano do ensino 
fundamental estará a cada ano menor, e o número de matrículas líquidas 
realizadas pelas redes que operam da 1 • à 4" série estará menor. Isso 
imporá necessariamente que cada um de nós, na nossa parceria, faça 
revisão dos dados relativos à matrícula e à demografia a cada ano, para não 
deixarmos de cumprir a lei. Essa tendência é estrutural, estruturante e 
declinante, pois a queda da taxa de fecundidade aponta para abaixo de 2, e 
23% de todos os nascimentos ocorridos no Brasil no ano passado ocorreram 
do ventre de meninas de 12 a 19 anos, o que obviamente também só pode 
ser uma situação de calamidade, mais circunstancial, porque não é possível 
que a sociedade vá contemplar uma barbaridade dessa sem buscar a 
superação disso, a educação afetivo-sexual, etc. 

Enquanto isso, no outro extremo, que é a busca por matricula no ensino 
médio, o que está ocorrendo? É a tendência nacional, mas vou falar de 
Minas Gerais. No ano de 1995, a nossa matrícula no ensino médio foi de 
341.651 alunos na rede estadual. Em 1996 ela já era de 394.617. Um 
incremento superior a 15%. Já em 1997 ela chegava a 486.701, registrando 
um incremento próximo a 25%. E as prévisões de matrícula no ensino médio 
para 1998, considerando-se os 120 mil alunos que concluíram o ú~imo ano 
do ensino médio e considerando-se que 277.558 alunos matriculados na e• 
série municipal e estadual ingressarão no 1• ano do ensino médio, são da 
ordem de 157 mil novas matrículas - aumento líquido da matrícula geral no 
ensino médio. Em custo ou investimento é como se os municípios 
estivessem realizando mais de 520 mil novas matrículas de CDA à 4" série 
ou da 1 • à 4" série. E essa tendência não é uma tendência de 1995 para 
1996, nem de 1996 para 1997, mas esse tipo de fluxo mostra que 
chegaremos ao ano 2000 com 1.014.000 alunos matriculados em turnos de 
na rede pública estadual de ensino médio, o que em termos de custos, 
mantidos os investidos de hoje, equivaleria a 3 milhões de alunos 
matriculados em turnos de CDA à 4" série ou da 1 • à 4" série nas Prefeituras 
Municipais de Minas Gerais. Esses são dados fundamentais, sem nenhuma 
paixão, rigorosamente objetivos e confrontáveis com qualquer crítica para 
que o forrnulador de política pública possa tomar decisões e ter a convicção 
e a certeza de que será capaz de implementar os objetivos e as metas que 
puder elaoorar. 

O último bloco de comentários. É natural que uma lei nova e que produz 
todo esse impacto em todo o território nacional, ainda mais que é uma lei 
vinculatória, que a todos obriga e que estabelece um prazo fatal ou um dia 
"D", determinando que todos nós devemos ou teremos que estar cumprindo-
a a partir de 1°/1/98, produza algum tipo de inquietação e de ansiedade. 
Essa talvez seja uma razão pela qual, pontualmente em alguns lugares, 
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passa-se a se ter uma percepção de que essa lei é uma imposição contra o 
município ou de que é uma lei que não considera a noção de processo, e, 
portanto, seria imprudente e teria um certo vezo autoritário. O que vale como 
apreensão para o município, eu diria que vale de igual maneira ou de fonma 
mais agravada para o Estado, porque não podemos nos esquecer que ao 
lado há uma outra lei que não tem um imperativo categórico da emenda 
constitucional, que é a LDB, que diz, em seu art. 1 O, que agora a atribuição 
prioritária do Estado é a oferta universal com qualidade do ensino médio. 
Embora não obrigue, obviamente é um excelente argumento para os 
cidadãos cobrarem do poder público a ampliação e a universalização do 
acesso ao ensino médio. Portanto, talvez pela novidade e também pelo fato 
de que os Prefeitos da atual geração assumiram agora, eventualmente surge 
a interpretação de que essa lei inviabilizaria a situação dos municípios. Isso 
tem razão de ser? Em primeiro lugar, essa lei não altera o essencial da 
Constituição, que detenmina que todos têm que investir um mínimo de 25% 
de todas as receitas em educação. Portanto, essa lei não está detenminando 
a ninguém que amplie seus investimentos em educação. Isso é uma falácia. 
É muito mais uma interpretação política, apaixonada, do que uma análise 
objetiva e racional da realidade. Ninguém está obrigado a investir mais que 
25%. 

Uma segunda observação: é preciso analisar o desempenho dos Estados e 
é preciso analisar o desempenho histórico dos municípios, desde a 
Constituição de 1988 até esta data. Ninguém ignora as heranças que vêm de 
trás, umas muito nobres e outras destituídas de nobreza. Mas recursos 
públicos da educação municipal não raro têm sido investidos em 
patrolamento de estradas, construção de pontes, substituição de mata-
burros, constituição de sedes de Prefeituras, aquisição de frotas de veículos, 
custeio de Prefeituras, tudo em nome da educação e até em educação. Um 
rigor de análise com uma auditoria mostraria que muitos administradores de 
um passado recente estariam em maus lençóis, sob o risco da 
inelegibilidade, se suas contas e seus investimentos na educação fossem 
rigorosamente apurados. -

Um outro comentário ao lado desse é sobre os estilos de governar. A 
inflação deseducou e penmitiu a todos a euforia do populismo, do 
clientelismo e do corporativismo. E penmitiu governar sem prioridades, sem 
planejamento, sem estratégia, ou seja, governar por demandas. Quem 
governa por demandas é desgovernado, porque as demandas o governam . 
Isso é típico do populismo. A inflação produz entre os governantes, no setor 
público, o populismo e faz dele virtude. Em seguida, veio o Plano Real, que 
rompeu com isso. Temos agora 12 meses civis e 12 receitas. Quem tem 
receita de exportação perde tal receita. E descobrimos o óbvio: temos 14 
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folhas para pagar, mais custeio, investimento, dívidas e ainda o problema 
previdenciário. 

Administra-se sem inflação? Esse é o desafio. Agora precisamos ter 
planejamento, prioridades, objetivos claros, visão de processo, avaliação e 
monitoramento e metas a alcançar. E não pode ser tudo prioritário. Alguma 
coisa tem de ser selecionada. E isso implica, por parte dos atuais gestores 
municipais, uma disposição de mudança de atitude, não de comportamento, 
de mudança cultural, para começar a trabalhar com planejamento, com visão 
de médio e longo prazos, com f001ção de prioridades e com uma exposição 
mais transparente ao público. Abre-se, assim, a participação popular e 
comunitária. É uma mudança. Isso rompe radicalmente com o populismo e o 
clientelismo. 

Ao lado disso, descobrimos uma enorme falácia. Às vezes, a Prefeitura 
reivindica a impossibilidade financeira para dar conta dos investimentos. 
Observamos aí a inexistência de cultura gerencial. Não citarei municípios, o 
que seria indelicado e nada ético, mas há municípios nos quais encontramos 
uma relação na média das escolas municipais entre os educadores, o 
Diretor, o Vice-Diretor, pedagogos e professores lotados na escola, dentro e 
fora da sala de aula, em relação aos alunos de 1 para 7, quando a 
recomendação padrão de racionalidade gerencial escolar é de 1 para 25. 
Então, às vezes, a escola não tem os alunos que deveria ter, mas tem duas 
ou três vezes mais funcionários e professores do que deveria. E pensam que 
estão administrando muito bem. E não entendem que para cumprir a lei não 
é necessária a contratação de um novo professor ou administrador, mas é 
necessário ·tomar algumas decisões políticas não habituais, que rompem 
com o tradicionalismo localista do clientelismo, do populismo, dos arranjos 
da elite local, ou seja, pratica-se a democracia, que significa também 
administrar competentemente, transparentemente os recursos públicos, ou 
se opta pelo tradicionalismo virando refém das demandas. E aí, por favor, 
não olhem para as instâncias estatais para atribuir-lhes alguma culpa, algum 
pecado original, quando o problema está aqui, agora, onde estou. Só que 
não quero tomar as decisões, porque elas implicam algum tipo de ônus 
político. É uma escolha que os Prefeitos e as Câmaras Municipais deverão 
fazer com relação ao problema gerencial. Sinto muito se, muitas vezes, o 
critico ou o comentarista negligenciam a questão gerencial. Eu até entendo 
que quem não tem experiência gerencial e responsabilidade de tomar 
decisão e fazer as coisas funcionarem bem negligencie, por inexperiência, a 
questão gerencial. Agora, para quem está em posição de tomada de 
decisões com responsabilidades gerenciais, convenhamos, é uma grave 
contradição negligenciar o aspecto geral do problema. 

E, por último, é muito importante que nós, ao lado da questão da 



z 
5 

" ~ 
'E o ;; 
• . • E 
~ 
<n 
• ~ . e ·« . 
õ 

725 
municipalização, que é contingente, que é conjuntural e que não é o 
essencial da lei, entendamos o que se deseja, pelo menos no caso de Minas 
Gerais - e nada melhor aqui do que o testemunho da própria FEMAM, da 
própria MM e da própria UNDIME, presidida pelo Secretário Municipal de 
Educação de Betim, o Prof. Carlos, dentre tantos outros dirigentes da 
UNDIME aqui presentes. A perspectiva que tem presidido nosso trabalho 
conjunto é a cooperação educacional entre o Estado e o município, que vem 
sendo sistematizada na fonna de uma proposta de programa que 
aguardamos e temos a convicção e a esperança de que será transfonnada 
institucionalmente em um programa estadual de cooperação educacional 
entre os Estado e o município, com as seguintes características: primeiro, o 
compromisso de todos em elaborar, no Estado e em cada município, 
correspondentemente, o Plano Estadual de Educação, que é uma exigência 
da LDB, mas a partir da reflexão municipal, e não algo tecnocrático, de cima 
para baixo; os planos municipais de educação, que não podem ser pensados 
como plano do Estado e muito menos do Governo - o Estado é pennanente 
e o Governo é contingente -, e os planos da Prefeitura, mas planos globais 
da sociedade e dos governos. O que deveriam conter esses planos? O 
atendimento da demanda confonne a lei e suas prioridades; o ensino 
fundamental em primeiríssimo lugar e, ao lado disso, a extensão da pré-
escola e a extensão do ensino médio com as responsabilidades que cabem a 
cada uma das partes em cooperação, com o cuidado de levar em conta que 
a primeira ou única prioridade seja o ensino fundamental. Cumprida, as 
outras virão por acréscimo. Por isso, não posso concordar com o texto do 
projeto de lei, quando igualiza o ensino fundamental, a pré-escola e a 
educação infantil até 4 anos. É uma intenção generosa, mas é bíblica. O 
excesso de generosidade não é virtude, acaba produzindo seu efeito 
contrário. Isso é óbvio. Acaba não sendo o ensino fundamental prioritário 
quando tudo é prioritário. Aí podemos atender à pré-escola, mas a Prefeitura 
poderia ter a cautela de primeiro atender as crianças de 6 anos. Se houver 
recursos, também as de 5 anos, se houver mais recursos, também as de 4, 
mas desde que dê prioridade, o que é exigência constitucional, ao ensino 
fundamental. Pode até investir em ensino médio - eu não aconselharia -, em 
transporte escolar e assim por diante, mas desde que cumpra as exigências 
básicas da lei do Fundo. Então cuidaríamos da demanda, até criando planos 
cooperativos de alfabetização de jovens e adultos para erradicar essa fonna 
de analfabetismo . 

Segundo componente do plano: melhoria da gestão. Tennino. O Conselho 
Municipal de Educação como fonnulador e fiscal das políticas públicas 
municipais. A melhoria da gestão escolar, evitando-se as relações feudais de 
nomeação e tutela política da Prefeitura ou do poder político sobre a escola. 
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Terceiro capítulo: eqüidade. Alocar investimentos prioritariamente nas 

regiões e populações mais desiguais. 
Quarta: a questão da promoção da qualidade do ensino, através de 

sistemática contínua de capacitação de docentes, dirigentes escolares, 
integrantes de colegiados e a introdução das metodologias de avaliação 
sistêmica da aprendizagem de alunos. 

Quinto ingrediente: dotar as escolas de padrões básicos - computadores, 
cantinhos de leitura, biblioteca de 5" à a• série, estrutura física e assim por 
diante. Esse é o contexto da cooperação. Tudo isso deve ser permanente. 
Podemos comentar com alegria que tudo isso está sendo praticado 
colegiadamente no Estado de Minas Gerais, valendo o registro de que o 
PROCAP I, com investimento de US$80.000.000,00 no triênio de 199a a 
2000, é um programa para 90 mil professores de 1" à 4" série estaduais e 
municipais. O PROCAP 11, que também lançaremos em fevereiro, junto com 
o PROCAP I, é um programa de R$50.000.000,00 para todos os professores 
de 5" à a• série municipais e estaduais. o PROMÉDIO, que já está em 
execução, possui US$36.000.000,00. o PROCADE - Programa de 
Capacitação de Dirigentes Escolares - começa em fevereiro e não agora, 
porque decidimos estendê-lo a todos os dirigentes municipais também, 
Diretores e Vice-Diretores. São R$36.000.000,00 em investimentos. E há 
ainda os programas de padrões básicos: a Feira de Cantinho de Leitura para 
os municípios ocorrerá em abril próximo; a Feira de Bibliotecas de 5" à a• 
série para as escolas municipais ocorrerá em junho próximo. Só aí são 
R$4a.ooo.ooo.oo em investimentos. E as centrais de computadores, no 
triênio de 199a a 2000, chegarão a todas as escolas públicas mineiras de 5" 
à a• série, estaduais e municipais, urbanas e rurais, assim como o Plano 
Estadual de Nucleação de Escolas Rurais, ora em execução em 321 
municípios mineiros, que objetiva substituir 5 mil escolas rurais municipais 
multisseriadas sem água e energia por 500 núcleos com quatro a seis salas 
de aula, com toda infra-estrutura necessária, sendo escolas verdadeiras, não 
multisseriadas, com dirigentes e professores treinados. Esse Plano já está 
em execução nos municípios de vários Prefeitos que estão -aqui conosco. 
Isso é cooperação concreta, não é uma idealização ou uma promessa futura. 
Já estamos realizando isso. O que falta esclarecer mais, através do 
consenso, é a questão objeto de discussão neste seminário, razão pela qual 
quero, mais uma vez, registrar o mérito da Assembléia Legislativa e de sua 
Comissão de Educação, porque em boa hora promove mais esta 
oportunidade de discussão. Muito obrigado, Presidente, e muito obrigado a 
todos. 

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr. Vítor Vieira dos 
Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações Microrregionais de 
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Municípios- FEMAM -, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. 

Palavras do St. Vitor Vieira dos Santos 
Sr. Presidente da Mesa, Deputado José Militão, cabe-nos, em primeiro 

lugar, corroborando o que foi colocado pelo Secretário João Batista, 
agradecer a Assembléia Legislativa pela promoção de mais este Fórum, que 
discute, num momento de extrema importância, a necessidade de municípios 
e Estado acertarem cada vez mais, para termos um melhor projeto de 
educação a cada dia. 

Não nos cabe aqui formular questões, mesmo porque acho que este 
Plenário, cheio de Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais de Ensino, 
Administradores Regionais, quer dizer, todo um público que tem algo a ver 
com o trabalho em educação nos municípios, e também a interface entre 
Estado e município, está aqui para fazê-lo. E, além deste Plenário, temos 
pessoas no teatro da Assembléia e no auditório também acompanhando pelo 
telão que estão formulando questões pertinentes aos temas em discussão. 

Eu queria colocar uma questão no inicio e no final das minhas palavras. O 
que a educação ganha com esses textos de legislação recentemente 
editados? Acho que essa deve ser a grande pergunta a motivar cada um dos 
que estão aqui hoje e aqueles que eventualmente não estejam mas que têm 
algo a fazer pela educação no nosso Estado. É uma pergunta permanente e 
uma questão permanente, porque é válido interpretar o texto legal. Eu posso 
ter uma interpretação, e cada uma das pessoas que estão aqui podem ter 
uma interpretação diferente com relação a fatores positivos e negativos. 
Mas, a cada momento, pelo exercício dessa pergunta - o que a educação do 
nosso Estado está ganhando a cada momento? -, acho que vamos ter uma 
contribuição adicional para fazê-la de melhor qualidade, a cada dia. 

A partir da política, temos um grave defeito a superar em todas as ações 
públicas, que é a questão corporativa. Tendenciosamente, temos uma 
cultura e uma formação altamente corporativas, e isso, às vezes, dificulta o 
caminhar de companheiros, de cidadãos de um pequeno município do nosso 
Estado em busca do objetivo maior, que, a meu ver- e é o grande tema que 
estamos discutindo aqui hoje -, é a educação no nosso EstadÕ face à lei do 
"fundão" e à Lei de Diretrizes e Bases. Agora nos cabe, sim, tratar de 
problemas de recursos financeiros que estão aí colocados até em nível de 
emenda à Constituição, e muito pouco temos a fazer politicamente para 
tentar reverter. Não há o que reverter, temos que avaliar, como o Secretário 
fez aqui, os aspectos positivos e, pela nossa ação do dia-a-dia, procurar 
superar os eventuais aspectos negativos que estejam contidos nesses textos 
legais. Ao meu ver, nós, que somos governados por uma parafernália legal 
que vem desde a época do Império e que de vez em quando é ressuscitada, 
não podemos falar em legislação democrática. 
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Vimos aqui alguma observação sobre a pouca participação do pessoal do 

ensino na discussão do "fundão". Sempre falei que os Prefe~os pouco foram 
ouvidos, porque presenciei diversas reuniões de discussão durante a 
tramitação, inclusive antes de a proposta do Governo ser enviada ao 
Congresso, e senti que havia a presença de poucos companheiros. Sempre 
alertei os Prefe~os, desde que os atuais tomaram posse, para coisas que 
estavam aí, legislações e ações de governo que estavam implementadas e 
que teriam reflexo imediato e em médio prazo. E um dos temas. sempre 
abordados foi a questão do "fundão", que, a meu ver, é uma legislação que 
busca eqüidade na distribuição de recursos, na possibilidade de atendimento, 
principalmente pelos municípios diferentes em nível de renda, o atendimento 
pelo menos na área de educação, de uma forma eqünativa. 

Tenho, sim, minhas preocupações. Se alocarmos 60% dos recursos, como 
vamos conceituar isso? Já foi colocado aqui defin~ivamente ao professor em 
exercício efetivo na sala de aula. Como vamos tratar o resto do pessoal da 
área de educação que trabalha fora da sala de aula e que é essencial para o 
processo do ensino de qualidade? E temos um orçamento a cumprir, com 
uma disponibilidade financeira para fazer o que é possível. Não adianta 
querermos agregar, podemos chegar a 40 ou 45% de dispêndio em 
educação, mas nós, da área de educação - que também queremos que o 
Estado cumpra suas obrigações ou atenda à nossa expectativa de cidadão 
nas outras áreas -, ao sairmos da sala de aula, somos cidadãos, também, 
fazemos parte de uma comunidade; precisamos que o Estado cumpra o 
dever do atendimento em outras áreas que não a área de educação. 

Por isso faço, antes de mais nada, um apelo para que pensemos a 
educação como o nosso compromisso de cidadãos, a educação como o 
nosso compromisso de Prefe~o ou professor, mais do que o nosso 
compromisso corporativo com a nossa classe. Caso contrário, em alguns 
momentos, teremos dificuldades em definir o que é melhor para a nossa 
sociedade, ou em, pelo menos, participar decisivamente da definição com 
clareza disso, o que acho que é mu~o importante. Acho que a elite 
intelectual deste País está aqui, uma boa parte da elite intelectual 
necessariamente tem que estar aqui e principalmente tem que estar dentro 
das nossas escolas. E essa el~e tem que ser responsável por um raciocínio 
elevado das decisões que precisamos tomar enquanto sociedade, senão, 
como cobrar do governante, quer seja ele um Governador do Estado ou o 
mais simples Prefeito de Minas, que, muitas vezes, não tem como ter o 
mini mo de assessoria técnica para tomar decisões mais abalizadas? 

Essa é a questão fundamental que gostaria de colocar aqui. O que o 
ensino ganhou? O que a educação ganhou com essa legislação? Acho que 
essa é uma questão que devemos resolver juntos, município e Estado. 
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Devemos buscar as melhores soluções para fazer com que essa legislação, 
aproveitando os pontos positivos e a cooperação, a fim de superarmos os 
aspectos negativos, represente uma conquista marcante, como 
aparentemente ou pelo texto legal o é, para que a educação realmente 
cresça em qualidade. De minha parte, não me cabe nenhuma colocação 
pessoal, a não ser o nosso afã de fazer, em Minas Gerais, cada vez mais 
exemplos positivos e contínuos do desenvolvimento de um esforço coletivo 
pela melhoria da qualidade da educação das nossas crianças e do nosso 
cidadão. Eu sou daqueles que acredita que temos apenas duas alternativas 
em nível econômico e em nível de empregabilidade: salários baixos para 
aqueles que não sabem nada, ou termos um profissional formado, educado 
para trabalhar com equipamentos que exigem dedicação, conhecimento e 
tecnologia. Há consciência de que é preciso investir, cada vez mais, o nosso 
tempo, o nosso esforço, os nossos recursos na melhoria, no 
desenvolvimento, na qualidade da nossa escola e na complementação do 
ensino fundamental, com ações que levem à capacitação profissional do 
nosso cidadão. Isso tenho carregado na consciência ao longo da minha vida. 

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Sr. Antônio Carlos 
Hilário, Coordenador-Geral do SIND-UTE, que disporá de até 20 minutos 
para o seu pronunciamento. 

Palavras do Sr. Antônio Carlos Hilário 
Boa tarde a todos. Quero dizer, inicialmente, que, para nós, é um grande 

prazer o fato de estarmos, pelo menos, tentando contribuir com discussões 
para o enfrentamento da questão aí colocada. É muito importante para nós 
estarmos nesta Mesa, juntamente com o Secretário de Estado da Educação, 
João Batista dos Mares Guia, porque, embora já tenhamos tentado diálogos 
como esse junto ao Secretário, até o presente momento não havíamos 
conseguido essa oportunidade. Poderemos aqui estar polemizando, numa 
perspectiva de querer o melhor para a educação. Nesse aspecto, é 
necessário fazermos um elogio à Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais por estar, a partir desta iniciativa, propiciando, de fato, uma discussão 
mais ampla e transparente, ao contrário daquela discussão- fechada, em 
alguns gabinetes, entre a Secretaria de Estado da Educação e algumas 
pessoas do Executivo Municipal. Entendemos que a melhor forma de 
conseguir o melhor nesse processo é através do envolvimento de todos 
aqueles que têm interesse em não só discutir, mas, também, garantir uma 
educação de qualidade. Iniciativas como essa são relevantes, porque têm 
um grande alcance social, na medida em que abrem as perspectivas para o 
caminho, de fato, rumo a uma democracia, com justiça e igualdade social. 
Nesse aspecto, faz-se necessário frisar a importância deste evento. 

Gostaria, para iniciar, de dizer que toda a discussão que pretendo fazer 

~----------------------------------------~ 
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tem como eixo central a questão da educação no campo dos direitos sociais, 
ou seja, a educação enquanto um direito de todo e qualquer cidadão. Esse é 
o pano de fundo das nossas discussões. O processo que estamos 
vivenciando, no Estado de Minas Gerais, é um processo que, aliás, é muito 
harmônico com um processo de conjunto de reformas que vem acontecendo 
no País. Não podemos abstrair dessa discussão o que está, por trás de tudo 
isso, movendo essas questões. Por isso, é de fundamental importância estar 
discutindo as questões financeiras e o aspecto técnico das questões 
colocadas. Mas não dá para discutir os eixos políticos norteadores de tal 
processo, porque aí vamos conseguir compreender melhor qual é a direção 
que está sendo dada e qual a que nós queremos que seja dada a partir de 
agora. Isso para corroborar a preocupação inicial da educação no campo dos 
direitos do cidadão. 

Gostaria de fazer um parêntese para uma colocação a respeito da lei. 
Alguém até já escreveu: "a lei, ora, a lei". Então, eu pergunto: para que serve 
a lei se não para dar garantias de justiça? Digo isso porque, no caso 
principalmente do País em que vivemos, não é sempre que você vê uma 
harmonia da lei com a justiça. Às vezes a lei caminha para um lado, e a 
justiça para outro. Aí nessa discussão, colocada do ponto de vista técnico-
legal, já se coloca uma desarmonia da lei com a justiça, porque esse 
processo leva, de fato, à exclusão de amplas parcelas da sociedade. 

E aí quero fazer uma discussão no campo da qualidade. O que é que 
entendemos como educação de qualidade? Não quero discordar. mas 
refletir. E o Secretário até citou que o ensino fundamental tem que estar em 
primeiríssimo lugar, e eu não quero discordar disso. Mas quero discutir a 
qualidade no ensino fundamental. Por quê? E ai quero discutir a questão da 
justiça social. O que toma um educando capaz para o exercício pleno da 
cidadania é uma educação de qualidade. Ora. então, como vamos discutir 
qualidade no ensino fundamental quando a base inicial, que é a educação 
infantil, não se coloca no campo das prioridades também? Como é possível 
você ter um processo altamente educativo no ensino fundamental quando a 
base de sustentação para a garantia desse processo não é levâda em conta? 
Questões desse tipo têm que ser discutidas. porque se não estarei negando 
direitos. E, aí, o que anda acontecendo no Estado. por exemplo, é que a 
educação infantil é uma área que. até pelas próprias condições dos 
municípios, caminha para a privatização. Só no caso de Belo Horizonte. pelo 
dado recente que obtivemos ontem com a Secretaria Municipal de 
Educação, são mais de 2.300 escolas privadas dedicadas à educação 
infantil. Aí pergunto: quem é que pode freqüentar essas escolas para poder. 
então, ter condições de sucesso no ensino fundamental daí para frente? Por 
isso é que recolocamos a discussão no campo dos direitos, porque você não 
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pode discutir democracia e igualdade entre os desiguais. Se isso não for 
levado em conta, estamos enviando enormes contingentes para a vala da 
miserabilidade. Na colocação do Secretário, quando ele sustenta os seus 
dados e programas, já numa projeção de redução da taxa de fertilidade, 
temos que levar em conta que o que se prevê para o Brasil em nível 
conjuntural, todos nós sabemos, é o aumento da miséria no País, pois o 
desemprego caminha a solta, e há os baixos salários. Aí, como é possível 
você começar a fazer algumas projeções de taxa de natalidade, quando 
temos um entendimento de que - e isso é claro na cabeça de todos nós -
quanto mais aumenta o nível de miserabilidade da população mais aumenta 
a taxa de natalidade. Porque aos excluídos de qualquer opção de lazer, de 
estudo, etc, etc., não resta outra coisa a não ser, me desculpem, fazer 
criança. 

Acho estranho o seguinte: como é possível você fazer algumas projeções 
técnicas levando em consideração questões subjetivas e contraditórias 
quanto ao interesse da sociedade? A reflexão que desejamos fazer é no 
campo das garantias. Aí, eu quero falar de algumas preocupações de 
Prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais de Educação. Já percorremos 
dezenas de cidades do Estado fazendo essa discussão com as Câmaras 
Municipais, com a sociedade em geral, porque, somente através de uma 
discussão mais ampla e aberta, é que iremos, de fato, encontrar o melhor 
caminho. A preocupação de muitos é a seguinte: você parte do pressuposto, 
que considero correto, de que existe a necessidade de descentralização. 
ótimo. Mas, na prática, o que está acontecendo no campo da 
descentralização? Você está descentralizando serviços, você está 
descentralizando obrigações e responsabilidades. No entanto, os recursos 
não estão sendo descentralizados na mesma proporção das obrigações e 
das responsabilidades dos municípios. 

Como é que você entende a capacidade dos municípios para gerir essas 
responsabilidades, essas obrigações, esses serviços, sem considerar a 
capacidade que os municípios têm para definir seus próprios destinos? (-
Palmas.) Fala-se muito em cooperação. ótimo, porque a lei também fala em 
cooperação. No entanto, acontece que a Secretaria de Estado da Educação 
chega com um pacote para o município e fala: toma, a sua demanda é essa, 
portanto, são tantas matrículas que devem ser efetivadas. Pior ainda: não se 
posicione contra, porque aqueles que se posicionarem contra e tiverem 
emprego no Estado são ameaçados de demissão, como os casos que já 
ocorreram e, se necessário, podemos citar . 

O Secretário colocou a necessidade da democracia. Como é que você fala 
de democracia, quando, durante o processo de discussão, ao invés de se 
levar em conta a cooperação, pratica-se a coação, a chantagem, inclusive 
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com ameaças de perdas de recursos? Não temos de ameaçar os municípios 
com perdas de recursos, temos de equalizar, ver as reais condições do 
município para a absorção de suas demandas. O Secretário também disse 
que não podemos fazer essa discussão somente em cima das demandas. 
Pergunto: como é possível você fazer um planejamento sem levar em conta 
as suas reais demandas. em perspectiva, porque você não pode levar em 
conta apenas as demandas atuais, você deve levar em conta as demandas 
futuras, pois os municípios podem se ver com a corda no pescoço depois de 
pouco tempo da efetivação do processo de municipalização. 

Gostaria de dizer aos Prefeitos e aos Vereadores o seguinte: se vocês 
seguirem o raciocínio de quanto mais matriculas eu tiver, mais dinheiro virá 
e, portanto, eu terei lucros com o aumento de matrículas, vocês estarão 
cavando um buraco para vocês mesmos pularem. Por quê? Porque não 
estão sendo levadas em conta as obrigações financeiras que advirão de 
cada matrícula dessa. Precisa-se de pessoal para se fazer pagamento -já foi 
citado aqui que a folha estará crescendo. Na parte da manhã, foi inclusive 
abordada a questão dos inativos. Então, é ilusão pegar a caneta e 
simplesmente multiplicar tantos alunos por 300, porque, na realidade, você 
está assumindo uma série de encargos que não estão sendo levados em 
conta agora. Depois, quando se virem com a corda no pescoço -
recuperando um dito popular e desculpando-me com as "lneses" aqui 
presentes -. "Inês é morta". Depois que se fizer o processo de 
municipalização, o Estado não recebe de volta. 

De manhã, João Monlevade até citou a questão do salário-família. Eu já 
tinha ouvido isso em Sete Lagoas. onde estive. Alguém levantou e perguntou 
se era correto fazer determinada afirmação. que escutei atentamente. Seu 
teor era o seguinte: "Posso comparar a municipalização com o abono-
família?" Eu digo: "Como?" Aí, ele explicou: "Quando foi instituído o abono-
família, várias pessoas começaram a gerar filhos, na esperança de obter 
recursos com eles. Mas, depois de gerados os filhos, o abono-família não era 
suficiente para mantê-los. Dá para devolver o filho? Não dá. Então, 
municipalização e abono-família são a mesmíssima coisa. Toma, que o filho 
é seu". Temos de dialogar sobre essas questões. Falo com muita 
tranqüilidade, porque já estive com muitos dos Prefeitos e dos Vereadores 
aqui presentes na parte da manhã. São municípios com os quais estivemos 
travando esse debate. Por isso me sinto muito tranqüilo para fazer essa 
observação. O grande problema que paira sobre a cabeça de Prefeitos, 
Vereadores e Secretários de Educação sérios, que querem o melhor para a 
educação, é que a própria sociedade já está entendendo a perversidade 
desse processo que leva à exclusão e à negação de direitos. A sociedade e 
as comunidades já estão pressionando. Vereadores, Prefeitos e Secretários 
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de Educação senos estão preocupados porque se encontram em uma 
situação tal, que, por causa da pressão que estão sofrendo, correm o risco 
de passar para a história do município como vilões. Na realidade, o que eles 
querem não é o que lhes está sendo imposto. O que quero discutir reside no 
campo da democracia. Vamos refletir sobre as reais demandas existentes. A 
UNDIME tem um papel sério, que eu gostaria de resgatar e elogiar. Ela já 
teve preocupação com essas questões e fez uma proposta ao Ministro Paulo 
Renato: um documento fonmal, propondo a elasticidade dos prazos, o que foi 
negado. Como é possível iniciar um processo de implantação como esse, a 
partir de 1• de janeiro, quando a realidade atual dos municípios não é essa? 
Qual dos municípios representados já tem uma proposta de plano de 
carreira? Qual já começou a refletir sobre a composição dos conselhos? Isso 
sem levar em consideração as dificuldades. O companheiro da FEMAM já 
citou que todos os Prefeitos acabaram de assumir e ainda não contam com 
equipe técnica para sua orientação. E é exatamente por causa dessa 
impossibilidade aliada à desinfonmação que ainda ocorre nesse campo que a 
Secretaria tem aproveitado para fazer sua política de municipalização. Já foi 
dito que não há nada que estabeleça a obrigatoriedade da municipalização, 
mas é por causa dessa falta de infonmação que muitos estão entrando em 
canoa furada. Por isso continuo discordando das discussões fechadas em 
gabinetes, pois o que se passa ali são inverdades sobre a obrigatoriedade da 
municipalização, porque tem uma lei federal que garante, etc. Com medo, os 
municípios acabam ficando na subaltemidade. Por isso, repito que este 
evento é de extrema importância, porque socializa as infonmações, faz com 
que todos tenham infonmações para agir de acordo com a realidade que se 
espera. 

Nesse sentido, gostaria de pedir à Secretaria de Estado da Educação que 
tivesse cautela e começasse a fazer uma discussão, de fato, na linha do que 
está pressuposto legalmente, que é a cooperação. Cooperação, como já 
disse, é diferente de coação. Vamos levar em conta as reais demandas, até 
do ponto de vista do prazo: como é que os municípios vão _poder fazer o 
melhor, se não têm nem prazo para pensar sobre o que devem ·fazer? Então, 
essa pressa • e aí eu sou contundente • interessa a alguém. Vou buscar 
novamente a fala do João Monlevade. Ele foi claro nessa colocação, e 
temos que refletir sobre ela. Essa questão da municipalização interessa a 
alguém; se não houvesse nenhum interesse, por que essa volúpia 
avassaladora? Se eu acredito que as refonmas que proponho são as 
melhores, por que não vou discuti-las e tomá-las convincentes mediante 
argumentos, ao invés de pressão? 

Há uma música que diz o seguinte: "Ninguém nos pode impor, meu inmão, 
o que é melhor para a gente". O que é melhor para mim, não é preciso 
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impor, é só discutir comigo e me convencer de que é melhor para mim. Aí, 
vou e faço. Pressão para quê? Então, é esse o diálogo que quero. 

Finalmente, é de fundamental importãncia, necessário e interessante 
discutir a municipalização em si, pegar os dados técnicos, financeiros, etc. 
Mas não podemos deixar de entender - e aí vamos entender melhor essa 
pressa, essa volúpia avassaladora - essas reformas; esses projetos seguem 
um curso objetivo, e é por isso que não podemos abstrair dessas discussões 
o pano de fundo político. Estamos entendendo o quê? Para discutir educação 
de qualidade e propor questões que nos levem a perseguir esse objetivo, é 
necessário estarmos dialogando com um processo em curso, que não visa a 
buscar a qualidade: visa, simplesmente, a se adequar a uma dinãmica .em 
nível internacional, e sabemos muito bem qual é. Ou não vamos levar em 
conta que o mundo vive um processo de reestruturação capitalista, e, 
através da globalização, da reestruturação produtiva e da implantação do 
Estado neoliberal, não se consegue perceber uma lógica, e é exatamente por 
causa dessa lógica que o Estado, para resolver o seu problema, joga o 
abacaxi em cima dos municípios? É essa preocupação que os municípios 
terão que ter, senão estarão aderindo a uma lógica em que a corda vai 
arrebentar lá na frente. e aí a população tem que cobrar de vereadores e 
Prefeitos que estimularam esse processo, por desconhecimento, por 
ingenuidade, ou não sei por quê. 

Entendo que devemos continuar com esse debate antes de tomar qualquer 
medida. 

o Sr. Presidente - A Presidência vai interromper o orador e lhe conceder 
mais 1 O minutos para a conclusão do pensamento. 

O Sr. Antônio Carlos Hilário- Espero não usar os 1 O minutos, embora, se 2 
horas tivesse, durante 2 horas estaria dando a minha contribuição. 

Quando elogio esta iniciativa da Assembléia Legislativa, também quero 
cobrar o comprometimento desta Casa; pela seriedade deste Poder, é que 
gostaria de cobrar esse comprometimento. Esta Casa deveria instituir uma 
comissão para fazer estudos sobre legalidade, obrigatoriedade e uma série 
de questões, até para assessorar os municípios que precisarem ou não 
tiverem corpo técnico para isso. Acho que esta Casa contribuiria muito se 
auxiliasse nessa questão, porque acontecem coisas estranhas: ofícios, 
resoluções, bilhetinhos, que contrariam a Constituição Federal, e ficá tudo 
como se nada tivesse acontecido. 

Tenho um material da Secretaria de Estado da Educação, "Orientações 
para a organização do atendimento escola~·. Todos já devem conhecê-lo. 
Nele consta a Resolução n• 7.974/97, que dispõe sobre a disciplina das 
matrículas nas escolas estaduais que atendem ao ensino médio e que foi 
assinada pelo então Secretário, o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia. 
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Art. 1 • - A matrícula na 1 • série do ensino médio será efetivada no limite de 
vagas existentes, atendendo prioritariamente o aluno que concluiu a s• série 
no ano imediatamente anterior em escolas da rede pública de ensino. 

§ 1°- Quando as vagas forem insuficientes, serão atendidos, no limite das 
vagas, os alunos mais novos, observados dia, mês e ano de nascimento na 
ordem crescente.". 

O que essa resolução revela em termos de conteúdo? Uma contradição 
fragorosa com a Constituição, que dá direito à educação a qualquer cidadão, 
mesmo que não a tenha cursado em idade própria. 

Quero resgatar todas as contribuições e posicionamentos que pudermos 
ter, levando sempre em conta a educação enquanto direito do cidadão. Não 
podemos deixar que alguns sufocos financeiros por que passa o Estado 
recaiam sobre a negação de direitos do cidadão. Por que, para resolver 
problemas financeiros, não se ataca a corrupção, a sonegação de impostos? 
Conhecemos muito bem esse filme: dinheiro tirado da área social, na época 
do FSE, da educação e da saúde, para cobrir rombos de corrupções no 
sistema bancário. Para isso há dinheiro, mas, para atender às necessidades 
básicas do cidadão, aos seus direitos, dinheiro não tem. É muito curioso isso. 

Para finalizar, peço a todos que têm responsabilidade com uma nação 
soberana, querem, de fato, construir uma nação autônoma e independente, 
que não deixem de levar em conta a educação enquanto direito. Só com 
educação de qualidade poderemos vir a formar uma nação independente, 
autônoma e soberana. E venceremos. Apesar dos autoritários de plantão, 
acredito que venceremos, porque essa preocupação, que está em cada um 
dos nossos lares, é uma preocupação concreta com relação aos nossos 
destinos. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A 

Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular 
perguntas aos conferencistas, as quais poderão ser encaminhadas por 
escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar os debates, solicitamos 
aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensem a formalidade das saudações pessoais. 
Cada participante disporá de 3 minutos para apresentar sua intervenção. A 
Presidência solicita, também, aos debatedores sejam sucintos e objetivos 
nas suas respostas, para que um número maior de participantes - aliás, há 
um número bastante expressivo deles - possa ter também sua oportunidade 
de fazer suas indagações. Estão abertos os nossos debates. 
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Debates 

O Sr. Presidente - Já temos algumas perguntas em mãos, dirigidas ao Sr. 
João Batista dos Mares Guia, Secretário da Educação. A primeira pergunta é 
do Vereador Cairo Antônio Guedes, Presidente da Comissão de Educação 
de Araguari: "Com a municipalização, como vão ficar os professores do 
Estado que não obtiverem vagas em outras escolas estaduais? Serão 
removidos para outra localidade ou serão reaproveitados pela rede 
municipal?". 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Nos casos de municipalização, há 
duas exceções, "a priori", que justificam a chamada adjunção à escola 
municipal ou àquela escola municipalizada. A primeira exceção ocorre 
quando se trata de escola estadual rural que, sendo municipalizada, se o 
professor ou o funcionário administrativo são efetivos e residem na zona 
rural, "a priori" permanecem em adjunção naquela escola rural já 
municipalizada. Caso contrário, haveria o transtorno de ter-se que lotá-los 
em alguma escola urbana, e a Prefeitura, por sua vez, ter que contratar 
professor e funcionário urbanos, deslocando-os diariamente para a zona 
rural. 

A outra exceção fica por conta daquele município, em geral pequeno, em 
que, tendo uma ou poucas escolas estaduais, na ocorrência de uma ou mais 
de uma situação de municipalização, professores efetivos, não tendo lotação 
em outra escola estadual, ficarão excedentes. O bom senso recomenda, de 
duas, uma: ou que eles fiquem em adjunção na escola ora municipalizada ou 
que possam ajudar a compor a equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Educação; que possam trabalhar num programa municipal, em cooperação, 
de erradicação do analfabetismo, ou num programa de classes de 
aceleração ou alguma coisa do gênero. 

Quanto à situação de o profissional efetivo excedente vir a ser lotado em 
outro município, o bom senso recomenda que se avalie a situação caso a 
caso. Há situações como, por exemplo, a de Brumadinho, que tem Sarzedo 
e Mário Campos muito próximos. Com a municipalização, ali teremos mais 
de 70 professores efetivos excedentes. Não haveria como, em hipótese 
alguma. aproveitá-los na rede municipal. Como as distâncias são pequenas, 
e desde que o poder público assuma a responsabilidade com o transporte, 
não haveria nenhum problema em lotá-los em escolas estaduais em Mário 
Campos ou Sarzedo, desde que, obviamente, isso seja conversado com 
eles. Eu conversei sobre isso com eles, publicamente, numa assembléia de 
professores, ao contrário de algumas suposições e até afirmações de que 
nós não conversamos. Com a visita a Bom Despacho, hoje, completamos o 
143° município visitado pessoalmente pelo Secretário, sem contar que as 41 
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Superintendentes de Ensino e suas equipes cotidiana e rotineiramente 
visitam os municípios, as Prefeituras e as Câmaras Municipais. Elas 
promovem também debates públicos com Diretores estaduais, municipais e 
professores e, muitas vezes, até com a participação honrosa de dirigentes 
sindicais. É uma pena que a Capital, às vezes, esteja alienada do que 
realmente está ocorrendo na Minas Gerais real, onde esse debate é um 
debate vivo, democrático, substantivo e constante e tem produzido um 
consenso extraordinariamente fecundo em tomo dessa questão de como 
fazer a municipalização. 

o Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Coordenador, gostaria de fazer duas 
perguntas. A primeira, ao Vitor, da FEMAM, com relação a todos os 
municípios. Temos dados, e tem chegado aos nossos gabinetes uma série 
de propostas que estão sendo enviadas às Câmaras Municipais de mais de 
400 municípios. Muitos desses municípios propõem esse processo de 
cooperação chamado também de municipalização, utilizando a Lei Hobin 
Hood como critério. Trouxe aqui o caso do Município de Guaxupé, para citar 
como exemplo. Esse município, de acordo com a Lei Hobin Hood, teria que 
assumir o número mínimo de 3.556 alunos, e, de acordo com esse número, 
o município está fazendo o processo da cooperação e da municipalização. 
Porém, trabalhamos com a Lei Hobin Hood, que é uma lei de distribuição 
específica do Estado de Minas Gerais, e isso não pode ser utilizado como 
número na LDB, pois ela obedece a um processo diferente. Sendo assim, o 
que as Prefeituras estão fazendo? 

A mesma pergunta gostaria de fazer ao Sr. Secretário: por que estamos 
fazendo convênios- e, para comprovar o fato, trouxe o "Minas Gerais" do dia 
11, onde estão publicados vários convênios de municipalização feitos em 
diversos municípios do Estado, e eu poderia trazer muitos outros - de 
cooperação e municipalização? Há critérios? Estamos preocupados porque a 
maioria das Câmaras liga pedindo informações, pois estão fazendo o 
processo sem um exame claro de custos. Não sabem se realmente já têm 
quadro próprio ou se terão que criar quadros novos, pois, sendo 
municipalistas e precisando de criar quadros novos, a Câmara tem que 
aprovar o aumento do número de funcionários. Como essa situação está 
sendo trabalhada, tanto pelas Prefeituras quanto pela Secretaria? 

Para encerrar, gostaria de manifestar mais uma preocupação. Desculpe-
me, se estiver presente, o Prefeito de Jenipapo, mas estou extremamente 
preocupado com o que vi aqui no órgão oficial do município. Uma das suas 
realizações é o transporte escolar; porém, ele está sendo feito em caminhão 
aberto. Os alunos estão sendo transportados em caminhões abertos. Nesse 
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caso, teremos alterações, Sr. Secretário. Com relação ao custo, a questão 
do transporte é tratada de forma diferente. Por isso, no nosso projeto, 
queremos discutir essa questão do transporte escolar. Gostaríamos de saber 
o posicionamento da Secretaria para podermos nos adequar. O senhor disse, 
com relação ao meu projeto, que a generosidade não pode ser tão grande 
assim. Isso faz parte do vício de ser professor, pois sou professor, licenciado 
para que possa exercer meu mandato. Como professor, temos um 
sacerdócio, antes de sermos um profissional: o sacerdócio do magistério. 
Talvez, por isso, essa generosidade, às vezes, apareça na lei. 

Finalizando, gostaria que o senhor comentasse o que se diz em uma 
dessas três revistas da Secretaria da Educação, na página 2: "Cooperação. 
Nos casos de cooperação com os municípios, a cessão de pessoal será 
realizada de acordo com os critérios específicos divulgados pela Secretaria". 
Se é cooperação, a Secretaria não pode determinar as regras para o 
município. Como fica essa questão? Temos que acertar algumas questões, 
pois a cooperação é exatamente a negociação conjunta, e não a imposição. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Vitor Vieira dos Santos. 
O Sr. Vitor Vieira dos Santos - Gostaria de dizer ao Deputado Gilmar 

Machado que cabe a cada Prefeito verificar em que a Lei Hobin Hood, a Lei 
de Diretrizes Básicas ou o fundão afetam o ensino fundamental em seu 
município e promover ações junto à Secretaria de Estado para melhorar, a 
seu critério - e nisso concordo plenamente com o que já foi dito - aquilo que 
for mais conveniente para seu município. 

No que diz respeito ao Estado como um todo, quer dizer, à média de 
receitas públicas estaduais e municipais que vão constituir o fundo, tanto a 
FEMAM como a Associação Mineira de Municípios têm se posicionado 
francamente favoráveis, pedindo também o apoio de todos os municípios à 
emenda da Deputada Ester Grossi, que está em tramitação no Congresso e 
que traz todo o ensino pré-escolar de seis anos para integrar o ensino 
fundamental. Isso, a nosso ver - e já tivemos a oportunidade de manifestar 
essa posição em uma reunião em Sete Lagoas, junto ao Secretário - vai 
melhorar a situação. Entendemos o problema do Estado, mas sabemos da 
situação difícil por que passam os municípios mineiros. Então, é nesse 
momento que vemos que o fundo permite, com o atual cadastro escolar, 
uma transferência por via do fundo, uma perda do município e um ganho do 
Estado da ordem de 100 milhões por ano. Ora, podemos evitar isso se 
aumentarmos o universo para o lado em que o município atende mais, que é 
justamente o pré-escolar. Mas é lógico - e aqui já tratamos disso hoje - que é 
preciso haver instrumentos compensatórios para esse esforço, e isso pode 
ser feito no nível da suplementação, que o Governo começou com um 
número e não evoluiu ao longo dos seis anos em que se discutiu o Fundo de 



739 
Financiamento da Educação, que são os R$300,00. Podemos, como foi 
observado pelo João Monlevade aqui, hoje, trabalhar politicamente um 
número mais adequado para a recuperação disso, que, ·eventualmente, por 
meio do fundo, iria melhorar a posição das finanças públicas do Estado. 

Em nível de município, acho que os Prefeitos não têm como confundir 
problema de Fundão com problema de Lei Robim Hood. A Lei Robin Hood 
contempla aqueles municípios que atendem, em termos, a mais de 1/3 da 
rede total prevista. Aqueles que atendem a mais de 1/3 da rede total, 
somada a estadual e a municipal, fazem jus a um ganho na Lei Robin Hood. 
Esse é um critério que foi discutido e aprovado numa lei que passou pela 
Assembléia Legislativa. não é a mim que cabe avaliar isso. No caso do 
Fundão, ele retoma ao município em nível do atendimento "per capita" ao 
número de alunos atendidos, considerado o valor médio que o Fundo 
propicia no Estado de Minas Gerais. Não sei se com isso consegui dar uma 
resposta compreensível, mas, efetivamente, foi um pouco difícil para mim 
captar qual seria a apreensão do Deputado. 

O Sr. Presidente - Para responder as outras indagações do Deputado 
Gilmar Machado, passo a palavra ao Sr. Secretário da Educação. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Peço licença para utilizar apenas meio 
minuto para fazer um comentário, numa tentativa de apresentar ao Prof. 
Hilário uma pequena contribuição. Respeito seu posicionamento e não farei 
comentários sobre o juízo de valor ideológico apresentado pelo 
representante sindical sobre a Lei do Fundo. Entretanto, quando se afirma "o 
que há por trás ou pode haver por trás da Lei do Fundo", vou dar um único 
exemplo em relação ao que está acontecendo agora no Estado de São 
Paulo. As Prefeituras do interior de São Paulo, de uma maneira geral, 
utilizaram, de 1989 - após a Constituição - até o ano passado, inclusive, e 
até este ano, mais de 50% dos 20% mínimos a que estavam obrigados a 
investir em educação, num sistema de bolsas de estudo para ensino 
terciário. Com isso se manteve e se financiou urr. cisterna privado de escolas 
universitárias em todo o interior de São Paulo. : ::.m a aplicação da Lei do 
Fundo, implodiu-se todo esse sistema de transferência de recursos públicos 
para a teia de escolas de 3° grau privadas, construídas no interior de São 
Paulo á base de recursos públicos e de conluios políticos de governantes 
com os proprietários dessas escolas particulares. Eu sugeriria aos sindicatos 
que procurassem examinar o que está acontecendo, porque, talvez, isso 
possa lançar luz mais além da questão ideológica, sobre argumentos de 
racionalidade, para que melhor se compreenda o que é a Lei do Fundo. 
Daria outros exemplos dessa natureza, ou melhores do que esse, em defesa 
da Lei do Fundo, mas creio que esse basta. 

Um segundo comentário que vale a pena: eventualmente, se há uma, não 
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chamaria de suspeita, mas uma hipótese de que alguma coisa não revelável 
estaria por trás, vale um dado sobre Minas Gerais. Em 1989, nas escolas 
particulares havia 115.801 alunos no ensino médio, no Estado de Minas 
Gerais. Em 1997, todas as escolas particulares têm 112.050 alunos no 
ensino médio; perderam 3 mil alunos. 

As escolas particulares do ensino fundamental tinham, em 1989, em Minas 
Gerais, 212.247 alunos. Elas têm agora, em 1997, no ensino fundamental, 
199.885. Perderam quase 13 mil alunos. À medida que elevamos a matrícula 
no ensino público, gradualmente a escola particular perde posição relativa 
percentual e apenas mantém uma posição estável em tomo de número 
absoluto de alunos, com pequenas perdas. Esse é o lugar da escola 
particular. Onde há investimento prioritário, há educação pública. Eu 
chamaria a atenção sobre esse aspecto quando se for fazer julgamento 
ideológico da Lei do Fundo. Pode ser que estejamos brigando com os fatos. 
Aí, a ideologia fica insustentável. 

O Deputado Gilmar Machado apresentou quatro questões da maior 
relevância. Ele tem toda a razão quando aponta para a característica da Lei 
Robin Hood "versus" a Lei do Fundo. A Robin Hood não é referência para 
cálculo de alunos, capacidade mínima de atendimento para efeito do 
cumprimento da Lei do Fundo. Entretanto, por que temos feito dois cálculos? 
Em primeiro lugar, é uma demanda que nos é apresentada por Prefeitos. Em 
segundo lugar, entendemos que é nosso dever prestar essa infonnação, e 
oferecemos os dois cálculos, mas insistimos que a obrigação básica, caso o 
Prefeito opte por fazer municipalizações, é a Lei do Fundo. Temos um 
caderno que está sendo impresso para publicação que traz o cálculo com 
base nas receitas atuais dos 15% divididos pelo custo aluno médio do ensino 
fundamental, resultando num número mínimo de alunos do ensino 
fundamental que cada município deveria ter para o início de 1998. Isso está 
disponível e vai ser publicado também no "Minas Gerais", com os números 
absolutos por município e já levando em conta situações como a de 
Varginha, que teve uma receita de R$34.000.000,00 de ICMS no ano 
passado. Com a Lei Kandir, que tira de Minas R$500.000.000,00 e tira de 
Varginha muita receita, porque é uma cidade de economia cafeeira 
exportadora, Varginha passará a ter uma receita de R$14.000.000,00. Isso já 
está devidamente contemplado com a perda de recursos daqueles 
municípios que auferiam receitas através da mineração. Mais fleXibilidade é 
impossível, fazendo-se até projeções mais generosas para o município do 
que mais pragmáticas ou mais generosas para o Estado. É desse modo que 
temos trabalhado. E por que fazemos os cálculos com base na Lei Robin 
Hood? Porque muitos municípios, que são dezenas, estão optando por ir 
além do mínimo da capacidade de atendimento prevista na Lei do Fundo, 
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para alcançar as exigências mínimas da Lei Robin Hood e, eventualmente, 
ultrapassá-la, porque pa5sarlam a receber duplamente, mas pela Lei do 
Fundo, quando cumprem a Robin Hood e pela própria Robin Hood, quando 
pragmaticamente calculam o que vão receber pelo fundo e o que vão 
receber pela Lei Robin Hood. Eventualmente é mais por aluno do que o 
custo médio por aluno que aquela Prefeitura investe no seu alunado de 
ensino fundamental. E essa é uma escolha livre. Há Prefeitos que nos 
sugerem inclusive a municipalização ou a assunção do ensino médio. Aí, nós 
recomendamos que definitivamente não o façam, porque é outra história, e 
eles teriam dificuldades eventuais para manter. É assim que fazemos, e não 
há um único Prefeito em Minas Gerais que possa dizer que tenhamos 
calculado os dados com base na Robin Hood, ignorando a Lei do Fundo, que 
não tenhamos informado rigorosamente, também por escrito, e publicado 
oficialmente pela Secretaria, que os cálculos referem-se à Lei do Fundo ou 
que não tenham sido alertados quando optam por ir além. Há as virtudes, 
mas também há os riscos eventuais de curto prazo que isso pode implicar. 
Criamos os cenários e oferecemos aos interlocutores a possibilidade da 
reflexão. E insistimos com os Prefeitos para que estendamos essa discussão 
ao município. A orientação oficial que todas as superintendências regionais 
de ensino e todos os colegas de trabalho receberam, que é a orientação 
oficial que o Secretário cumpre em caráter de exemplaridade, é abrir o 
debate público dessa matéria, que é uma matéria de interesse público, 
porque não adianta dois tomarem decisões, entenderem-se, fazerem, e a 
sociedade ficar à margem. Assim estaríamos adulterando o sentido essencial 
da lei, que é aproveitar sua implementação como um momento de 
construção de cultura democrática, através do debate em tomo da questão 
da educação. Nesse sentido, estou inteiramente de acordo com as 
observações do sindicato quanto ao prazer e à essência da boa discussão. 
Não concordo, em absoluto, com as conclusões a que ele chega, como se o 
Estado, através da Secretaria da Educação, não estivesse praticando isso. 
Aliás, já praticávamos antes da LDB e da Lei do Fundo existirem, porque, é 
bom lembrar, a prioridade de integração com os municípios foi por nós 
formulada pioneiramente no Brasil, cinco anos antes de a LDB e a Lei do 
Fundo existirem, em 1991, como uma das nossas políticas públicas. Isso 
está publicado, oficializado, e é assim que sempre trabalhamos. 

A segunda questão é o transporte escolar. Não há dúvida alguma de que -
está comprovado, fizemos simulações, e vanas Prefeituras nos 
demonstraram isso-, comparativamente, o custo do aluno rural tende a ser 
maior que o custo do aluno urbano, pela "deseconomia" do investimento 
rural, em virtude do menor número de alunos, como regra geral, e também 
pelas distâncias, que criam a necessidade de uma frota de transporte. Isso é 
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patente. E exatamente por isso que - permito-me aqui não entrar em maiores 
detalhes - estamos elaborando um plano estadual de cooperação na área de 
transporte escolar, envolvendo 700 municípios. Já negociamos com o 
BNDES uma carteira de financiamento para ajudar os municípios. Vejo aqui 
alguns Prefeitos com os quais já conversei a esse respeito. No dia 5 de 
novembro, estaremos assinando os 42 primeiros convênios de cooperação 
do Estado com os municípios, para viabilizar o transporte escolar. 

É ótima a preocupação do Deputado. Estamos aprendendo a caminhar 
nessa direção. 

O terceiro ponto é com relação ao projeto de lei. É uma iniciativa que 
merece todo o nosso respeito. Apenas, fraternalmente, faço essa 
observação: as intenções generosas contidas no texto extrapolaram e 
entraram em conflito com a Lei do Fundo, e, portanto, o elemento de 
realismo, o elemento de viabilidade e eficácia que toda lei deve ter para se 
fazer cumprir perdeu-se. Ela perdeu a eficácia quando foi além e entrou em 
contradição com a Lei do Fundo, embora o sentido e a intencionalidade 
sejam absolutamente elogiáveis. 

Quanto ao documento da Secretaria sobre a cooperação educacional, 
vejam bem que a Secretaria afirma que as discussões com base em 
intenções gerais são boas, mas tendem a ser pouco eficientes e não 
produzem os resultados desejados. É preciso que haja critérios e consenso 
com relação às regras para que as discussões possam frutificar. A Secretaria 
oferece essa reflexão de modo sistematizado e não se trata de de imposição. 
Estamos fazendo uma interpretação de como a lei deve ou pode ser 
aplicada, o que não dispensa os outros de fazer contribuições para tomar 
viável a execução da lei. 

Toda discussão em tomo da lei termina assim: como vamos fazer isso 
acontecer? E o •como" requer a decodificação disso na forma de uma 
metodologia, vale dizer, de critérios e regras claras para que possamos 
operacionalizar isso aqui. Há dificuldades, sim. Algumas delas foram 
apresentadas. Mas não há exigência de que precisamos ter "a priori" um 
plano de carreira pronto. Temos um prazo, até meados do ãno que vem, 
para fazê-lo do modo mais consensual. Do mesmo modo, já acertamos com 
o sindicato, inclusive é um compromisso tomado público, a apresentação a 
esta Assembléia Legislativa, até maio do próximo ano, de um projeto de lei 
estadual de um novo plano de carreira, nos termos que prevê, 
genericamente, a Lei do Fundo, só que com mais concretude. 

Estamos contratando a Fundação João Pinheiro e uma consuHoria, 
independentemente dessa Fundação, para ajudar os municípios a organizar 
suas secretarias ou órgãos municipais de educação, treinar seu pessoal, 
organizar suas estatísticas cadastrais, ajudar na preparação para a 
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cooperação na área da qualidade do ensino, inclusive na implementação da 
lei e na elaboração do plano de carreira. Esse investimento que estamos 
fazendo para essa cooperação está previsto em R$5.000.000,00, só nesse 
item. 

O Sr. Presidente - Temos aqui quatro perguntas de dois participantes. 
Uma, da Profa. Rita Maria Teresa, que indaga o seguinte: "Por que não 
investir na melhoria dos salários dos professores e, assim, eles se 
preocupariam em reinvestir em cursos para auxiliar melhor os alunos? Sou 
formada e recebia dois P4. Com a nova lei, passo a receber um P4 e um 
P1A. Por quê? Vale a pena investir em estudos?" E outra, do Sr. Rowan 
Jannuz:z:i, da Câmara Municipal de Rio Novo. Ele indaga do Secretário de 
Educação se a uma professora em dobra de turno há cinco anos, com a 
municipalização, é assegurado o direito de receber o vencimento 
correspondente a esse tempo. Também ainda dele: acontecendo a 
municipalização em todo município, como fica a situação funcional do 
efetivo? Ele poderá ficar em adjunção com o ônus para o Governo do 
Estado? Parece-me que essa pergunta já foi respondida pelo Sr. Secretário. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - No caso do efetivo, não há nenhuma 
dúvida, nenhuma preocupação. Fica em adjunção com ônus, com todos os 
direitos relativos à carreira, só que na medida em que o plano de carreira 
seja aprovado. Pretende-se que ele tenha como fundamento o mérito e a 
avaliação continuada de desempenho. Obviamente a promoção na carreira 
sob a forma de salário terá de passar pela apuração do mérito e avaliação de 
desempenho. 

Vou pedir à prez:adíssima Rita Tereza, no que diz: respeito a cargos e 
enquadramentos, que, por gentileza, procure a nossa Subsecretária de 
Organização de Administração Escolar, a Prol". Alda Bambirra, que, com 
grande prazer, a receberá para tratar desse assunto de ordem privada. 

A Maria Tereza faz: uma pergunta a respeito do motivo de não se investir 
na melhoria do salário dos professores e, assim, eles se preocupariam em 
investir em cursos. Não há ninguém que se preocupe mais em aperfeiçoar-
se e investir em si mesmo do que o profissional chamado prõfessor. Isso é 
notável, e a todo momento assistimos a esses exemplos. Portanto, nesse 
particular, a professora que faz: a pergunta tem razão, mas isso, 
rigorosamente, não é novidade. Se chegarmos, no começo da noite, por 
exemplo na UNIMONTES em Montes Claros, vamos ver ônibus vindos de 
Pedras de Maria da Cruz:, de Januária, de lugares que distam duas, duas 
horas e meia, três horas de Montes Claros, repletos de professores que 
deram aula em todo o turno da manhã, saíram de suas cidades às quatro, 
quatro e meia da tarde para ter aula até às onze horas da noite, vão chegar 
em casa às duas horas da manhã e vão estar nas escolas dando aula no dia 
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seguinte às sete horas da manhã, durante quatro ou cinco anos, até que 
concluam seu curso universitário, muitas vezes, sabe-se lá como, pagando a 
mensalidade da escola quando ela é particular. Entretanto, toda a análise, 
em qualquer lugar do mundo, da questão da melhoria da qualidade do 
ensino, insiste na questão fundamental, que é a institucionalização de 
políticas permanentes de capacitação continuada de docentes. Claro que o 
professor pode ou não participar. Se for uma proposta relevante e 
interessante, do tipo do nosso PROCAPE I, PROCAPE 11, o nosso 
PROMÉDIO, o nosso PROCADE, e assim por diante, ele vai participar. E 
recomenda-se, na própria LDB. que, pelo menos 20% da jornada horária 
global sejam dedicados a atividades de formação e aperfeiçoamento, o que 
implica que nós superemos essa falsidade que temos em Minas Gerais, 
chamada Módulo I e Módulo 11, porque, no fundo, ninguém cobra nada de 
ninguém. Se faz parte da jornada é para ser cumprido com disciplina, 
organização, desde que a proposta seja relevante, e, obviamente, isso estará 
compondo a política salarial. 

Quanto ao investimento na melhoria de salários, ninguém aqui pode dizer 
que se pratica o bom salário, que se pratica o salário justo. Já discutimos 
isso, sabemos que não. Não comove ninguém, a essa altura da vida, dizer 
que, no período de janeiro de 1995 a julho de 1997, quando a inflação foi de 
36,2% no período de 31 meses ou 2 anos e 7 meses, que no Estado, entre 
reajustes como aqueles 60,4% praticados no ano de 1995 contra uma 
inflação de 16%, mais o abono praticado agora no mês de julho, que isso 
resultou, no caso do Professor P1, em Minas Gerais, em um conjunto de 
aumento, reajuste mais abono, da ordem de 88, 7%. No caso do Diretor, que 
teve menor reajuste e abono, resultou em 63% ou 66% de aumento. Isso não 
resolve o problema da base monetária baixa do salário. Quando indexamos 
em dólar, em 1990, o Professor P1 ganhava US$87,00; em 1997, é pouco, 
mas compare-se com 90. São parâmetros nos quais vale a pena pensarmos. 
Poder-se-ia pagar algo mais, claro, e todos nós desejamos, e todos nós 
sabemos que isso é sincero. Entretanto, temos um problema estrutural: um 
Estado que arrecada o que arrecada, que tem 45% de todas as suas receitas 
correntes investidos em educação, mas que já tem projetado para o ano de 
1998, conforme está explícito na mensagem orçamentária à Assembléia 
Legislativa, um orçamento de R$6.200.000.000,00, mantendo-se os 45% de 
investimento em educação, já existe um déficit fiscal projetado de 
R$1.000.000.000,00. Por quê? Porque, se somarmos a folha de salário do 
pessoal da ativa com o investimento, minimizado, o custeio, minimizado, e o 
pagamento da dívida pública federal, minimizado, isso chega a 
R$5.200.000.000,00. Então, temos um saldo posrtivo de 
R$1.000.000.000,00? Não, porque temos uma folha de pagamento de 
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proventos de aposentadoria de R$2.000.000.000,00. Temos 1 para pagar 2, 
portanto, temos um déficit crônico, e esse é um quadro geral em todos os 
Estados, e vai começar a arrebentar as Prefeituras. E não se fez a reforma 
previdenciária. É um tema muito polêmico, mas não temos mais o direito de 
ignorar que essa é uma questão vital para superar a crise fiscal do Estado 
brasileiro. Lamento que alguns não queiram sequer discutir isso e entendo 
que, como está, com a aposentadoria por tempo de serviço, isso é virtude e 
isso é direito. Essa é uma ou1ra discussão muito ligada à consciência 
individual de cada um, obviamente desde que, primeiro, haja uma mudança 
estru1ural no problema das pensões e no problema da previdência das 
camadas privilegiadas do Estado, como parece que agora está começando a 
haver, a partir do Congresso Nacional. 

O que quero dizer é que é possível, sim, melhorar o salário, mesmo numa 
inflação imaginada num patamar zero. É possível um aumento real de 
salário desde que haja uma reforma estrutural no quadro previdenciário, sem 
o que não há resolução da crise fiscal do Estado. Mas, além disso, só 
vislumbramos como hipótese de trabalho - e hoje há até uma entrevista no 
jornal "O Tempo" - uma única alternativa, na medida em que se repense a 
jornada atual de 24 horas com 18 aulas, estendendo-a para 30 horas com 24 
aulas. e, proporcionalmente a esse aumento de jornada, seja dado, também, 
o aumento salarial, o que resulta, sim, em aumento de jornada, mas no 
mesmo turno. mas em um aumento real de salário contra uma inflação 
estimada para o ano que vem de 3%. Afora isso, todo mundo sabe, basta ler 
a mensagem orçamentária, para ver o quadro estru1ural das finanças 
públicas. E isso acabaria com a contratação de fração de 5, 6, 8 horas e com 
as aulas facultativas, que permitem a uma pessoa que, seguida ou 
alternadamente, some 5 anos de aulas fracionadas contar como se fosse o 
equivalente a um cargo. Isso é obviamente um privilégio absurdo e 
desprezível que a legislação deveria tratar de superar, porque os mortais não 
têm isso, portanto ninguém deveria ter entre nós. É a única possibilidade. 
Estamos estudando isso com dedicação, já au1orizados pelo Governador. 
Afora isso, não há a menor hipótese, porque sabemos qual é -a situação da 
receita, exceto a Lei Kandir, que nos leva uma receita mensal. Então, 
governamos com 11 receitas para um ano civil de 12 meses, e o Governo 
deve pagar 14 folhas, e não 11 ou 12 folhas, e ainda há esse quadro 
estrutural de crise fiscal do Estado, derivada fundamentalmente da questão 
previdenciária. E qualquer um que chegue ao Governo - e podem ver que 
todos os partidos políticos, felizmente, estão em algum nível de governo -
tem a mesma reflexão. Não há ideologia nisso, é uma questão de fato, de 
objetivo e escolha racional. O diagnóstico é o mesmo, e as soluções que 
estão sendo propostas não têm diferença, do PC do B ao PPB, porque não 
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há mágica ou ideologia nessa questão. Ou faz ou faz. Não há solução, e, 
infelizmente, o Congresso Nacional acha que isso não é prioridade para o 
País.· 

O Sr. Presidente- Temos uma pergunta para o Sr. Carlos Hilário: "Como o 
senhor explica a qualidade de ensino, após observá-lo e acompanhar com 
bastante - creio eu - discernimento a comparação do nosso palestrista do 
ensino a uma família: pai-infantil, mãe-médio e filho-fundamental"? 

O Sr. Antônio Carlos Hilário- Sobre a questão da qualidade de ensino, pelo 
que já tivemos oportunidade de estar explicitando - e é necessário 
recuperarmos um pouco da discussão, articulando com a discussão que 
aconteceu na parte da manhã qual seja: não há nenhum dinheiro novo sendo 
investido na educação-, já existe o consenso, há algumas décadas, de que é 
necessário investir em qualidade de educação. Se, já há vários anos, existe 
esse consenso, qual seria a lógica? Aumentar os investimentos em educação 
para manter esse quadro. E o que vemos na realidade? Vemos que não há 
aumento de recursos para então desenvolver a qualidade. Qual é a 
resposta? E isso tem que ficar muito claro, porque, se não há dinheiro novo 
para ser investido, pressupõe-se que as coisas ficam como estão. A resposta 
que está sendo dada aqui, e podemos observar muito bem, é que o 
problema pode ser resolvido com gerenciamento, com capacidade gerencial. 
Ora, se, do ponto de vista de conteúdo, a educação está ruim e, portanto, 
necessitando de modificações no currículo e em uma série de outras 
questões, propondo uma melhoria do ponto de vista gerencial, estarei 
gerenciando melhor aquilo que está ruim. É uma lógica que temos que 
estabelecer. se de fato queremos investir em qualidade, qual é o caminho 
necessário para se perseguir essa lógica? 

Aí é interessante fazermos algumas considerações. Sinceramente, até me 
arrepio e lamento profundamente que quem está envolvido na tarefa de 
educar não considere a dimensão política e ideológica da educação. 
Sinceramente! E ainda é administrador desse setor. O dia em que não 
houver um conteúdo político-ideológico colocado na educação, vou estar de 
fato matando toda e qualquer possibilidade de cidadania. Não é possível 
que, só porque o Paulo Freire morreu recentemente, vamos esquecer seus 
ensinamentos. Qual é a preocupação quanto a esse aspecto? Concordo com 
os dados da Secretaria de Estado da Educação, que o João Batista citou, de 
que realmente está diminuindo a participação das escolas particulares no 
bolo da educação. 

E aí é que reside o meu medo, porque o processo, em Minas Gerais, visa, 
na minha avaliação, a inverter essa realidade, fazendo com que o processo 
seja o mesmo que aconteceu no Chile, que foi a privatização através da 
municipalização. Por que tenho essa preocupação? Porque não sou 
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daqueles que se colocam contra a municipalização simplesmente, muito pelo 
contrário, não temos posição contrária à municipalização do ponto de vista 
do conteúdo municipalização. Estamos aqui contrários à prática da 
Secretaria de Estado da Educação é no sentido de que esse processo leva à 
privatização, porque, se jogo obrigações para os municípios, não tenho a 
correspondência de recursos necessários, o município não dará conta. E, em 
não dando conta, quem pegará esse serviço? Os parceiros já citados aqui. E 
quem são esses parceiros interessados em abocanhar essa parte? 

O meu temor é exatamente que esse processo, como vem sendo 
desenvolvido, leve a uma realidade chilena. Sabemos que no Chile, através 
da municipalização, se desencadeou a realidade da privatização do ensino. 
Quero exatamente fugir disso, e aí não tem como não colocar o conteúdo 
político-ideológico, porque qual é a tradução direta de neoliberalismo, de 
Estado mínimo, Estado enxuto? É um Estado menos responsável. Ora, um 
Estado que cada vez se toma menos responsável com a obrigação social, 
joga para outros, que são aqueles que têm interesse na lucratividade com os 
serviços sociais. É por isso que não podemos perder a dimensão político-
ideológica. Se alguém quiser tirar daqui o conteúdo político-ideológico, mais 
uma vez reafirmo: é mais grave, está escondendo coisas. 

O Sr. Presidente - Tenho em mãos um pedido da Sra. Maria Célia, da 
Prefeitura de Ouro Fino para fazer sua pergunta. 

A Sra. Maria Célia - Sr. Secretário, minhas palavras não vêm a ser uma 
pergunta, e sim um depoimento que trago para a platéia. O senhor se 
posicionou, tão generoso, dizendo haver ido a 400 municípios explicar o 
processo da municipalização. Já participei de três de suas exposições e 
fiquei profundamente decepcionada. Trata-se de uma enchente de números, 
que o senhor muito bem sabe colocar; deixa-nos atordoados e com a 
sensação de que está sempre apressado para ir embora e não nos ouvir. Por 
motivos metereológicos, o avião tem que partir, e o senhor não nos ouve. 
Não estamos com medo da municipalização, não temos medo de nos 
envolver socialmente com a educação porque acho que o profissional de 
educação tem a obrigação de se envolver, de procurar novas metas, mas 
não dessa forma. E se o senhor pensa que está fazendo as coisas 
legalmente, da forma como deveriam ser, quero dizer-lhe que está deixando 
muito a desejar. Eu, como todos os outros, estamos abertos a debates e, 
inclusive, queremos ajudar porque desejamos realmente um ensino de 
qualidade para o nosso Brasil. 

o Sr. João Batista dos Mares Guia - A questão de tempo é regulada pela 
aeronáutica, que estabelece para cada pista, em todo o Brasil, o tempo limite 
de decolagem dos aviões, e tenho que seguir essas regras. Há dias em que 
tenho compromisso até à noite, quando os municípios têm pista iluminada, e, 
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eventualmente, mantenho compromissos à noite. Não há um único encontro 
do qual eu tenha participado, goste ou não das conferências - eu gosto das 
que faço -, em que não tenha respondido, no mínimo, a 50 perguntas. Não 
sei onde é que os debates nonnalmente pennitem que as pessoas 
apresentem sequer 20 perguntas. Eu costumo responder, no mínimo, a 50 
perguntas. Hoje, inclusive, cometi um erro. Atrasei, porque respondi 
perguntas a mais do que deveria por causa do limite de tempo. A senhora 
me desculpe, mas não concordo absolutamente com a sua opinião pessoal. 
Ouço, mas não concordo. Estou satisfeito com o meu trabalho e não tenho 
do que me arrepender. 

o Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Lúcio José dos Santos Moreira, feita 
por telefone, telespectador do Canal 40 - TV do Legislativo: o magistério e a 
contabilidade estão em fase de extinção. Como a demanda está aumentando 
se estes cursos estão findando? E como ficam os professores efetivos e 
designados neste caso? 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Esse assunto de extinção com 
garantia de tenninalidade ou extinção gradual dos chamados cursos técnico-
profissionalizantes, com todo respeito ao professor, que tem o direito de 
fazer a pergunta, felizmente é uma matéria que estamos discutindo em toda 
a Minas Gerais desde julho de 1995. Produzimos o primeiro diagnóstico a 
respeito do ensino médio já em agosto de 1995. Tiramos milhares e milhares 
de cópias e as difundimos em todas as escolas. O Prof. Joaquim Antônio 
Gonçalves, Coordenador da Revisão do Ensino Médio, tem percorrido todo o 
Estado de Minas Gerais, desde julho de 1995 até o presente momento, e, 
ainda como Secretário Adjunto, no 2° semestre de 1995 e ao longo de todo o 
ano de 1996, também fizemos esse percurso, discutindo com professores, 
sindicatos, Prefeituras, secretarias municipais, com o UNDIME, com a 
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa; atendi, por quatro vezes, 
à convocação do Plenário da Assembléia; estive no Conselho Estadual de 
Educação por duas vezes; participei de seis programas de TV interativa a 
respeito da matéria, publicações e mais publicações, até fonnannos o 
consenso. Quando se decidiu pela revisão do ensino médio, fizemos uma 
pesquisa econômica que mostrou economias mineiras, tendências da 
economia mineira no agregado e desagregando por região, mostrando, 
portanto, a coerência ou a incompatibilidade entre a oferta de cursos técnico-
profissionalizantes por microrregião, região e o agregado de Minas e as 
demandas de economia "vis-à-vis", a mudança tecnológica, etc. 

Foi impressionante a falta total de sintonia entre o que oferecíamos e 
aquilo que as tendências econômicas do mercado e da própria sociedade 
apresentavam como demanda. Por exemplo, na área de magistério, 
enquanto as escolas de um modo geral absorvem de 1.000 a 1.200 novos 
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professores por ano, com curso de 2• grau de magistério, o mercado está 
saturado de professores formados em cursos superiores, especialmente de 
P·edagogia, que tendem a ser aprovados em todos os concursos relativos ao 
segmento de pré-escola e de 1" a 4" série. Nós formávamos, por ano, 18.000 
professores em nível de 2" grau de magistério, e nunca ninguém tinha dito a 
esses alunos, que tinham essas expectativas e esperanças de virem a ser 
professores, a contradição entre o número de pretendentes e aquilo que 
efetivamente o mercado oferecia. Em segundo lugar, fomos analisar a 
qualidade intrínseca dos cursos e fizemos uma avaliação sistêmica e 
rigorosa que só tem recebido elogios em todos os lugares e tem sido copiada 
por outros Estados. E avaliamos todos os nossos cursos técnicos 
profissionalizantes. Só na área do magistério, oferecíamos 856 cursos, e 
somente 16 foram aprovados. Todos os demais foram reprovados por 
insuficiência de qualidade, sem contar discussões curriculares. Na área da 
contabilidade, era semelhante: nós formávamos por ano 16 mil contabilistas. 
Aí era mais grave: o mercado absorvia 800 e, quando descobria que o 
SENAC tinha um jovem que havia terminado a 8" série, mas tinha feito um 
curso de 6 meses numa empresa simulada, aplicando a contabilidade 
informatizada, dispensava o formando e contratava o jovem formado na 8" 
série. Que maior testemunho pode haver da precária qualidade do curso de 
contabilidade que se oferecia? O que se propôs, então, foi uma alternativa 
consentânea com as novas demandas sociais e democráticas, a formação 
para assegurar habilidades intelectuais, sociais e a capacidade do jovem de 
vivenciar, compreender e escolher valores para a vida como um cidadão, 
sem prejuízo da aquisição do domínio lingüístico de uma língua estrangeira, 
do domínio das habilidades de informática. Agora, estamos introduzindo a 
educação afetivo-sexual e um módulo de humanidades que trabalha a 
demografia; de cada 100 brasileiros, só 1 entende de demografia 
minimamente, só 1 lê adequadamente as tabelas estatísticas, só 1 entende o 
que são as taxas que determinam o tamanho da população e as tendências 
estruturais da população brasileira. E como é que se vai fm:mular política 
pública e discutir questões de população, que são sofisticadãs e técnicas, 
sem ter um mínimo de domínio a respeito da matéria? Não é possível. Não 
se pode admitir que a escola não domine isso, que é algo mais ou menos 
elementar: demografia, estatística básica, noções gerais de economia, de 
gerenciamento e, sobretudo, a questão da ética e dos direitos humanos e a 
cultura para a vida em democracia. Para isso, estamos convidando 
celebridades como Pe. Cláudio Henrique de Lima Vaz, talvez o maior 
filósofo vivo no Brasil, e Fábio Vanderlei Reis, para nos ajudarem a pensar e 
a compor o que a LDB estabelece e o CNE, agora, tende a ratificar como 
sendo, dentro das 2.400 horas que devem prover o currículo geral de ensino 
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médio, o equivalente a 25%, ou 600 horas, que devem ser extracurriculares, 
no sentido de extra-acadêmico. Nós estamos pensando dessa maneira, com 
a mais ampla flexibilidade e sem recusar a dimensão técnico-profissional, 
razão pela qual transformamos a Fundação Helena Antipoff numa entidade 
que agora vai-se dedicar, além da capacitação de professores, a organizar 
uma rede em Minas Gerais de cursos de nível pós-médio, após a conclusão 
do ensino médio, de formação de professores. Os professores que forem 
selecionados passarão dois anos em regime de internato e semi-internato, 
em tempo integral, com uma bolsa-trabalho paga pela Secretaria, 
aprendendo dois idiomas, informática, as oito disciplinas clássicas, com 
ênfase, inclusive, nas teorias pedagógicas, psicologia da aprendizagem, 
planejamento escolar, conhecimento das políticas públicas e estágio 
cotidiano em pré-escola, 1" a 4" séries e CBA, para, ao saírem, serem 
convidados pelo Brasil inteiro pela excelência do seu trabalho. Em resumo, 
queremos fazer uma voija estilizada ao passado, para podermos honrar a 
memória da D. Helena Antipoff e formar, nesses cursos pós-médio, os 
mesmos professores que, no passado, os célebres Institutos de Educação 
formavam, e, depois, perderam essa virtude. É isso que queremos garantir, 
100% de integração ao mercado de trabalho. Não tiramos alguma coisa sem 
pôr outra melhor no lugar. É bom lembrar que debatemos isso com os 
professores durante um ano e meio, até tomarmos a decisão. 

O Sr. Presidente - A Presidência, dado o número de perguntas que ainda 
temos por fazer e o limite de tempo, solicita ao Secretário que se limite aos 3 
minutos solicitados. Vamos convidar, agora, a usar o microfone os Prefeitos 
Municipais de Rio Novo, Sr. Antônio Varotto; de Datas, Sr. Geraldo Freire; e 
de Conceição das Alagoas, Sr. Heitor Mesquita Sabino de Freitas. 

O Sr. Antônio Varotto - Sou Prefeito Municipal de Rio Novo. A título de 
orientação, queria perguntar ao Secretário da Educação sobre a colaboração 
para o transporte de alunos. Em nossa cidade, existem seis escolas rurais, 
algumas com apenas oito alunos. Isso, de acordo com os R$300,00 por 
aluno/ano, tem trazido um prejuízo muito grande para o município. Se 
transportarmos esses alunos, gastaremos, no mínimo, R$800,00 mensais. 
Portanto, seriam R$1 00,00 por aluno/mês. Assim, em três meses, os 
R$300,00 já estariam gastos. Então, eu gostaria de deixar esse pedido de 
colaboração do Estado com o município. 

A outra orientação que eu desejo do Secretário é a seguinte: enquanto 
estamos mantendo apenas oito alunos em uma sala de aula, no município 
existem algumas salas de aula do Estado com 59 alunos. Portanto, eu quero 
saber se isso é um ensino de qualidade e se essas professoras não estão 
sendo exploradas. 

O Sr. Geraldo Luiz de Freire - Sr. Secretário, como é do conhecimento de 
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V. Exa., em 1995, o ex-Prefeito da nossa cidade foi ao gabinete de V. Exa. 
para que o senhor conseguisse a estadualização de uma escola do 
município, localizada na zona rural. O senhor autorizou essa estadualização. 
Agora, por causa disso, estou em débito com os alunos do município, quanto 
ao "fundão". 

Naquela época, o senhor disse que, se o Prefeito absorvesse o pré, a troca 
seria feita. Ele absorveu o pré, que conta com 83 crianças. Essas crianças 
estão na escola, alimentam-se, usam material; não poderiam participar do 
"fundão"? Não é muito melhor que estejam na escola, em vez de estarem 
nas ruas? Não seria muito melhor que estivessem tendo uma base para as 
outras séries, isto é, da 1• à 4" séries? Portanto, eu queria saber se podem 
participar do "fundão". Eu tenho vontade de fazer o "fundão" no meu 
município, mas estou defasado quanto ao número de alunos. Pelo que tenho 
ouvido dizer, devemos começar a partir da zona rural, que é estadualizada e 
deve ir para a área municipal, para, depois, passar para o centro uribano. No 
entanto, há poucos dias, fiz uma reunião com a comunidade, que não 
concorda que a escola volte para o município, alegando que, na época dos 
ex-Prefeitos, faltava até merenda escolar, e agora a escola melhorou. Como 
é que eu fico perante essa comunidade? o senhor a conhece, pois a 
comissão foi ao seu gabinete na época da estadualização. Então, eu quero 
saber o seguinte: se eu não conseguir a municipalização, como é que irei 
ficar? Vou ficar de fora desse "fundão"? 

Recentemente, o Secretário do UNICEF foi a Diamantina reunir-se com os 
Prefeitos e fez uma ameaça, colocando-nos quase a faca no peito: disse 
que, se não tivéssemos o número necessário de alunos no dia 1° de janeiro, 
iríamos ter um desgosto com o ICMS nos nossos municípios. Mas como é 
isso? Estou achando que esses técnicos do senhor estão confundindo 
'fundão" com ICMS. O Dr. Mário Vilela disse que os Prefeitos que não 
entrassem no 'fundão" teriam uma decepção a partir de 1° de janeiro. Fica-
se entre a cruz e a espada. Como diz o ditado: "Se correr, o bicho pega. Se 
ficar, o bicho come." Os Prefeitos atuais estão pegando os rabos de foguete . 
Datas fica no vale do Jequitinhonha, o senhor conhece. Há pouco tempo, 
estive em Guanhães, participando de uma reunião com o Secretário da 
Saúde. Eles falaram mil maravilhas com os Prefeitos sobre o Programa de 
Saúde da Família. Eu corri atrás do Programa, porque eles disseram que 
cada município que fizesse o Programa ia participar do ICMS com 4.400 . 
Então, contratei equipe completa, que ficou em R$7 .000,00. Estou 
aguardando a chegada do dinheiro. E nada. Só para o senhor ter uma idéia, 
fui saber que, desde que entrei, está vindo para o meu município a mesma 
parcela de ICMS - R$15.000,00. Procurei saber da Secretaria da Fazenda, 
com um tal Alberto, da contabilidade, e ele me disse que tinha repassado 
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R$1.500,00 para o meu município, de ICMS da saúde. Eu falei para ele: 
"Como é que disse que eram R$2.400,00? Eram R$2.000,00 de ICMS e 
R$2.500,00 de produção dos agentes". Ele falou que fui informado errado. 
Eu disse que tinha sido a Secretaria da Saúde. Ele disse que o repasse é 
feito através da arrecadação do Estado. Se o Estado arrecadar pouco, passa 
pouco; se arrecadar mais, passa mais. Então, até hoje, só recebi R$1.500,00 
do ICMS da saúde, e estou gastando R$7.500,00 com o Programa de Saúde 
da Família, sobre o qual falaram mil maravilhas. De fato, o povo está 
satisfeito. Mas estou onerando muito a Prefeitura. Então, Sr. Secretário, 
acho que esse programa do "fundão" é muito bom, mas acho,também, que 
deveríamos ir devagar. Os atuais Prefeitos receberam as Prefeituras com 
dívidas e inadimplência, como é do conhecimento do senhor. E, se 
assumirmos esse "fundão" de uma vez e repassarmos as professoras do 
Estado para a nossa competência, aonde elas vão chegar quando entrarem 
em greve? Nas portas das nossas casas. Nossos municípios são pequenos, 
todo o mundo nos conhece na rua. Elas não irão à porta da Prefeitura nem 
do Palácio; irão é na porta da nossa casa, buscar seus vencimentos. 

O Sr. Presidente - Eu gostaria de pedir ao Sr. Prefeito que fizesse sua 
indagação. 

O Sr. Geraldo Luiz Freire - Então, Sr. Secretário, fico muito satisfeito com 
a intenção da Secretaria da Educação de melhorar o ensino no nosso 
município, mas queremos saber como será esse repasse a partir de 
fevereiro, para que possamos fazer uma coisa certa e honesta, para que, 
mais tarde, o município não se volte contra nós. Aguardo que isso seja feito 
com carinho. Como diz o ditado: "O santo é de barro". Então, vamos com 
cuidado, para não quebrá-lo, ou seja, queremos viver bem com a 
municipalidade. Quero saber do senhor se, realmente, teremos essa perda 
caso não consigamos o número exato de alunos. Nós já estamos tendo 
perda total. O fundo de participação está só caindo. o Governo Federal já 
diminuiu 6% na saúde. 

O Sr. Presidente - Volto a insistir com o Prefeito que conclua seu 
raciocínio. Temos, ainda, o Prefeito de Conceição das Alagoas. 

O Sr. Heitor Mesquita S. de Freitas - Sr. Secretário, a lei do "fundão" usa o 
princípio da anuidade, quer dizer, usa o orçamento de 1997 para definir a 
capacidade do município no atendimento na rede de ensino fundamental em 
1998. O custo mínimo por ano, como o senhor disse, é um limite mínimo de 
R$300,00 por aluno. Se eu provar ao senhor que o nosso município tem um 
custo acima de R$300,00, com custo elevado, como eu definiria o meu 
censo de 1988? Porque, se for usar o valor de R$300,00, eu tenho que 
assumir muitos alunos e não teria como atendê-los. É esta a minha pergunta. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Em relação às questões colocadas 
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pelo Prefeito de Rio Novo sobre o transporte escolar e a possibilidade da 
nucleação das seis escolas rurais, sugeriria ao senhor, se puder, de hoje 
para amanhã, procurar, na Secretaria de Estado da Educação, 6° andar, a 
Profa. Dayse, Superintendente da Rede Física, para conversar a respeito da 
possibilidade de participarmos em conjunto da nucleação dessas seis 
escolas rurais e da inclusão do município nesse programa, que está em 
elaboração para melhorar ou viabilizar o transporte escolar. Com muito 
prazer. 

Em relação ao problema da lotação, não entendi se foi em uma ou mais 
salas de aula - com até 59 alunos, isso é completamente atípico. Vou 
recomendar ao Superintendente da área que verifique iss6 e avalie, 
informando-me por escrito, porque isso, a meu juízo, é completamente 
atípico. Vejo a Abigail, Superintendente de Uberaba, e a Dedê, Secretária 
Municipal de Educação; por vícios que vêm de um passado mais remoto, 
Uberaba, por exemplo, tem 302 salas de aula completamente vazias, de 
manhã, de tarde e de noite; 242 na rede estadual, e 60 na rede municipal. 
Isso equivale a 21 prédios escolares de 14 salas de aula cada um, o que, se 
for construído e equipado, resulta em R$600.000,00 por escola, vezes 21, 
são mais de R$12.000.000,00 que o povo de Minas perde, porque, no 
passado, certamente, o clientelismo, o populismo, o "eleitoralismo" e, 
eventualmente, o corporativismo contribuíram para esse absurdo. 

Quando falamos em racionalização, não é colocar o gerenciamento como 
princípio geral, é colocar o gerenciamento como padrão de racionalidade, 
nada mais que isso. É uma questão de organização, de ordenamento, até 
para que possamos ter critérios, ser mais bem fiscalizados e ter elementos 
objetivos de prestação de contas. Como se pode pensar em melhoria da 
qualidade de recursos para financiar a melhoria da qualidade, se se permite 
a dispersão da rede física? Só no ano passado eliminamos 198 aluguéis na 
rede estadual, e ninguém reclamou. Não melhorou a qualidade? Melhorou. 
Não piorou para ninguém. Esse ano já eliminamos 116. E queremos entrar, 
no ano que vem, com apenas 14 aluguéis, num território maior do que o da 
França, por enquanto com 5.690 escolas, com 3.225.000 alunos 
matriculados. E fizemos isso sem nenhum problema. Eventualmente, com 
alguma incompreensão política, que a própria Assembléia soube 
compreender, superar e nos dar razão, fizemos as fusões e nucleações, e 
tudo foi discutido publicamente. Por isso, está aí o fato, o Prefeito vive o dia-
a-dia, isso é fato, é atípico, é preciso verificar, e eu gostaria de ter um 
relatório para entender essa situação. 

Se houver outras situações do gênero, gostaria de ser informado. 
As colocações do Prefeito de Datas, prezado e atual Prefeito, então 

Presidente da Câmara Municipal; antes de vir ao meu gabinete, em Belo 
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Horizonte, eu fui lá. Na ocas1ao, o mumc1p1o v1v1a uma crise. O então 
Presidente se lembra, o diamante de aluvião já não era encontrado, e o povo 
de Datas estava migrando para fazer cata de diamantes no Município de 
Monjolos. E o Prefeito local fez uma lei ambiental e proibiu usar explosivos 
que comprometiam o curso de água, etc., etc. Havia uma crise. Fizemos os 
estudos. O que foi feito em Datas era completamente atípico, não tínhamos 
respaldo da LDB, muito menos da Lei do Fundo, e fizemos, então, em 
função dos dados colocados, uma estadualização na zona rural, naquele 
povoado, até com a preocupação de preservar a identidade cultural, pois é 
uma comunidade negra muito importante. E não fizemos só isso, Sr. 
Prefeito. O senhor se lembra do 2• grau que criamos lá, praticamente sem 
ter demanda, induzindo a organização da demanda? Então, fizemos mais do 
que aquilo que o senhor falou. 

Sabemos disso. O senhor é um bom amigo, é um bom parceiro, mas 
talvez tenha-se excedido um pouco e deixado de lado uma questão 
fundamental, que foi a criação do 2• grau. Por causa disso, os alunos de 
Datas não tiveram mais que pegar ônibus para estudar em Diamantina, 
distante, salvo engano meu, 401un a 50km. Tem Gouveia e, depois, 
Diamantina. 

O que ocorre hoje? Essas leis são votadas pelo Congresso Nacional; e a 
toàos vinculam, ao senhor, como Prefeito, e a nós, como dirigentes 
estaduais. Por mais que façamos o registro de crítica pontual sobre um 
aspecto ou outro, o fato objetivo sobre o qual tentei-me deter é a lei. Toda a 
minha exposição foi com base na lei, como ela é. Fiz, no primeiro bloco de 
observações, uma qualificação, uma interpretação de como vejo a lei. Daí 
em diante, nos cinco blocos seguintes, dediquei-me a falar da lei e da 
cooperação, depois de explicar o processo da municipalização. 

No caso, se Datas tiver, por exemplo, uma receita de R$600.000,00 ou de 
R$1.000.000,00 ao longo do ano de 1998, deverá investir, de acordo com a 
lei, pelo menos R$150.000,00 no ensino fundamental, divididos por 
R$338,00, que, por enquanto, é o custo médio por aluno no ensino 
fundamental. o resultado comesponde ao número determinado mínimo de 
alunos que a Prefeitura de Datas deverá manter na rede municipal de ensino 
fundamental. Se ela, segundo a lei, tiver esse número, não vai perder nada 
para o fundo; se tiver aluno a mais que o mínimo, passará a receber, mas, 
se tiver aluno a menos, por cada um, vai perder, no ano, R$338,00. Se tiver 
100 alunos a menos, serão R$338,00 x 100. É bom deixar claro que essa lei 
é uma revisão da Constituição, votada pelo Congresso Nacional. 

Sei que, no caso de um município como Datas, a situação é mais 
complicada, porque ele vive de zero ponto alguma coisa de FPM. Por isso, 
em situações assim - é preciso que haja reconhecimento disso -, como é o 
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caso de, mais ou menos, 300 municípios em Minas Gerais, temos tido um 
cuidado especialissimo, uma atenção rigorosamente diferenciada de apoio a 
esses municípios. Por exemplo, o seu município está nos programas de 
nucleação de escolas rurais e de erradicação do analfabetismo a custo zero 
para ele. Essas, entre outras prerrogativas, os municípios de zero ponto 
alguma coisa de FPM vão ter na linha da eqüidade. Chamamos esse 
tratamento diferenciado de discriminação positiva: mais recursos para esses 
municípios do que para os demais. 

o programa de transporte escolar é predominantemente orientado para o 
que é chamado metade Norte do Estado de Minas Gerais, sem excluir 
municípios da Zona da Mata, como Ponte Nova, ou da região das Vertentes, 
descendo em direção ao vale do Piranga, onde todos os municípios estão 
contemplados, ou da região leste de Manhuaçu, onde também todos os 
municípios estão contemplados, como alguns outros que, pelo fato de 
dependerem financeiramente do zero ponto alguma coisa, têm que ter um 
apoio diferenciado. Da mesma forma, estamos buscando, de maneira 
exemplar, acordos de cooperação com os municípios que são, 
financeiramente, mais bem dotados, embora também tenham lá suas 
dificuldades. Dificuldades, todos nós as temos. 

Eu me comprometo e gostaria de poder ajudar no que couber, porque pode 
ser também um elemento de gerenciamento que, eventualmente, responda, 
pelo menos, por 20% a 30% do programa. A minha experiência pessoal -
gosto de estudar os casos para fazer uma análise comparada - está-me 
mostrando que não deve ser subestimada a questão gerencial, embora eu 
entenda que, num município como o seu, onde o próprio ex-Prefeito e o 
então Presidente da Câmara me contavam, era muito comum o garimpeiro 
procurar o Prefeito e pedir ferramentas, óleo para acionar a bomba, dinheiro 
para transporte, apoio para alimentação e assim por diante. Mas não sou eu, 
daqui, de Belo Horizonte, quem vai dizer o que deve ser feito lá. É preciso 
reavaliar os casos à luz da nova realidade: a inflação acabou, e não há 
receitas extraordinárias derivadas de inflação. 

Ficou alguma coisa sem resposta? A questão do custo por alimo, colocada 
pelo Prefeito de Conceição das Alagoas . 

Quanto ao custo por aluno de R$338,00, não tenho dúvida de que, para 
determinada quantidade de municípios de Minas Gerais, certamente para o 
seu, ele representa um ônus. Eu poderia citar aqui, talvez, 50 ou um pouco 
mais de 60 municípios. Mas quero que entendam uma coisa também: ônus 
por ônus, não há ônus maior, nesse cálculo de .custo médio por aluno, do que 
para o Estado. Primeiro, porque o Estado tem 2.600.000 alunos no ensino 
fundamental. As 853 Prefeituras têm 904 mil alunos. Na composição do 
custo médio, a massa de alunos pesa. Em segundo lugar, o custo médio por 
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aluno, no Estado de Minas Gerais, é maior do que R$600,00. Mas, quando 
entram na conta do balanceamento do custo por aluno de todas as 
Prefenuras de Minas, vamos chegar num valor de R$338,00. O senhor quer 
ver como é que a coisa fica? Se aplicarmos hoje as regras do Fundo ao 
Estado de Minas Gerais - e já foi falado aqui que deveríamos atender 
universalmente a toda a demanda de ensino médio, não apenas com 
priorização da faixa etária típica, mas a qualquer cidadão que demande o 
ensino médio, e isso é tudo o que todos nós gostaríamos de fazer-, ninguém 
disse, depois que isso foi afirmado, de onde viriam os recursos para fazê-lo. 

com 2.600.000 alunos, segundo a Lei do Fundo, se o Estado municipalizar 
mais de 309 mil matriculas, passará a pagar ao Fundo. E provavelmente nós 
seremos devedores do Fundo. Provavelmente estaremos pagando ao Fundo. 
Somos responsáveis pela massa de alunos que compõem o custo médio. 
Somos responsáveis por que o custo médio seja de R$338,00 e não 
R$188,00. Sem o Estado, seria inferior a R$150,00. Ainda assim, não 
podemos municipalizar sem pagar ao Fundo, mais do que 309 mil alunos. Ao 
mesmo tempo em que temos esse limite de 2.291.000 (2.600.000 - 309.000), 
temos que expandir o ensino médio. Agora vejam: vamos criar, como eu 
disse, no mínimo 150 mil novas matriculas no ensino médio, na faixa etária, 
só de formandos na 8• série. Esse valor, em termos de custos comparados, 
equivale a 450 mil matrículas em turmas da 1• à 4• série das redes 
municipais, cujo custo médio por aluno é de R$300,00 para baixo, muito para 
baixo disso. Ora, como é que a municipalização de 309 mil libera recursos 
para a Secretaria da Educação - num sistema transitivo de vasos 
comunicantes - financiar a expansão do ensino médio? Resultado: o 
orçamento é de 45%, e teríamos que passá-lo para 48%. Como é que paga? 
Não tem jeno. Só temos um caminho: temos que pagar ao Fundo, porque 
não conseguimos financiar a expansão do ensino médio. E é bom que se 
diga que nada obriga este Estado ou qualquer outro a expandir a matrícula 
no ensino médio. Por que é que nenhum Estado está fazendo isso e, ao 
contrário, Minas vai a campo à procura do diálogo, propõe a negociação e 
assume o compromisso com a expansão do ensino médio, pelo menos para 
os alunos de s• série? Por que é que investimos agora, maciçamente, nas 
telessalas de Minas com a CNBB, com alguns sindicatos, com várias 
paróquias, com 853 Prefeituras? Foi para criar alternativas. Por que criamos 
dois horários novos de Telecurso 2000 de 1• e ZO graus na Rede Minas de 
Televisão, distribuindo a coleção completa das frtas? Foi para criar 
alternativas para aqueles que têm 19, 20, 30 ou 40 anos, como todos os 
Cabos e Soldados da Polícia Militar, que querem fazer o ensino médio e 
estão fazendo conosco, como todos os operários da FIAT, etc. Mas temos 
que ter um limite de expansão de acordo com a nossa capacidade financeira: 
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pelo menos os fonnandos na s• série. Se pudennos ir além, iremos com o 
ensino regular de suplência. com o supletivo não presencial, as telessalas, 
etc. 

Mas, quando se coloca que não devem existir limites para a expansão e 
que deveriamos ter um gradualismo na implementação das leis, no caso dos 
municípios, a pergunta é: Qual é o Prefeito ou o Secretário Municipal que 
assegura ao Estado que administrará o gradualismo nas expectativas dos 
fonnandos na s• série por matrícula no ensino médio do Estado? Aí não tem 
gradualismo. Aí todos apontam o Estado e dizem: É obrigação do Estado. É 
bom que o digam, mas, então, façam, na sua área de atuação, o que cobram 
que o Estado faça na dele. Se não nos concedem gradualismos para 
expandir a matrícula no ensino médio, por que reivindicam gradualismo no 
cumprimento da Lei do Fundo? São dois pesos e duas medidas. O Prefeito 
me pennita. Entendo as suas razões porque conheço a realidade do seu 
município, como conheço a realidade de todos os municípios. Estive, na 
semana atrasada, em Virgem da Lapa, Berilo e Araçuaí. Eu vou aos 
municípios. vou à zona rural e vejo o que acontece. Conheço, mas, em 
nome da nossa amizade, que não é de hoje, gostaria de conhecer a fundo a 
realidade administrativa do Município de Datas, pois, talvez, possamos dar 
alguma sugestão que, eventualmente, possa resultar em alguma ajuda 
objetiva para que o município não perca recursos para a Lei do Fundo. 

o Sr. Presidente - A Presidência infonna ao Plenário e aos conferencistas 
que a reunião se encerrará às 18h15min, confonne o Regimento Interno. 
lnfonna, também, que, a partir deste momento, não receberá mais questões 
em razão do volume de perguntas que ainda temos por fazer e em razão de 
muitas delas serem repetidas. Temos. por exemplo, uma pergunta da Sra. 
Rejane Jacob. da Secretaria Municipal de Sacramento, indagando sobre o 
transporte escolar, a qual já foi respondida. Temos, também, uma pergunta 
da Sra. Santuza, indagando se a qualidade da educação com esse custo por 
aluno- R$315,00- é verdadeira, a qual também já foi respondida. Temos 
ainda uma pergunta do Prefeito de Matias Barbosa, Sr. Carlos Antônio de 
Castro Lopes, indagando ao Sr. Secretário "se a oferta de vagas no ensino 
médio está condicionada à municipalização do ensino fundamental; se a 
razão de 2 por 1 acontece somente após o município atender à sua 
capacidade; se, não havendo municipalização, os alunos egressos da s• 
série que não forem absorvidos pelo ensino médio por razão de vagas 
ficarão sem escola". 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Prefeito de Matias Barbosa, primeiro, 
com relação à pergunta a respeito do condicionamento da oferta de vagas no 
ensino médio à municipalização do ensino fundamental, a resposta é "sim". 
Fizemos todas as simulações e não temos nenhuma outra alternativa. Do 
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contrário, estaríamos sinalizando uma esperança sem a menor condição de 
cumpri-la. Desejamos matricular, já no início de 1998, no 1• ano do ensino 
médio, os 277.558 formandos de 1997 na 8• série. Já coloquei o argumento 
relativo ao custo. Há uma única possibilidade de o Estado, que já investe 
45% e não tem nenhuma elasticidade além disso, assumir esse 
compromisso e, eventualmente, ir além dele: os municípios fazerem a sua 
parte. Os municípios, fazendo a sua parte, é bom que se diga, não estão 
necessariamente tendo que investir além dos 25% incidentes sobre as suas 
receitas gerais. Eles apenas deverão investir o mínimo de 15% no ensino 
fundamental. A imensa maioria já entendeu isso, pois é muito fácil 
comprovar-se matematicamente como o Prefeito perde duas vezes se perder 
dinheiro para o Fundo, porque, com esse dinheiro, ele pode cumprir as 
exigências do Fundo e ainda ter um saldo financeiro. Até pelo lado 
pragmático ele não perde, à exceção daqueles 50 ou 60 municípios cujo 
custo por aluno é muito maior do que R$338,00. Porém, de um modo geral, 
isso não ocorre, porque essa equação foi desenhada exatamente para 
assegurar a sustentabilidade do processo. Às vezes, o município argumenta 
conosco: "Mas investimos 25% e cumprimos o mínimo de 15% dentro dos 
25%. Portanto, agora, que fizemos isso e paramos no mínimo da capacidade 
de atendimento, o Estado está obrigado, "a priori", a organizar e oferecer 
todas as vagas que o município necessita, independentemente da faixa 
etária, no ensino médio". Entretanto, nesse caso, o município se esquece de 
fazer a seguinte pergunta: Por que o município limita-se a 25% -dentro dele, 
limita-se a 15% no ensino fundamental - e quer que o Estado, que já investe 
45%, passe para 46%, 47%, 48%? Não estamos pedindo a nenhum 
município que chegue a 30%. Estamos apenas solicitando que pulem para 
27%, 28% ou 29%, ou não haverá solução. Estender o investimento em 
educação além dos 45% é impossível. 

Por outro lado, fico muito feliz, porque vejo, pelo substrato das colocações 
dos companheiros que fizeram alguma critica, que, no fundo, no fundo, há 
um bom reconhecimento dos métodos e da qualidade da rede pública, o que 
é uma homenagem aos professores da rede pública estadual. Se a 
preocupação é com a qualidade, estamos no território em que gostamos de 
trabalhar. Dai porque aquela exposição a respeito de cooperação mostrou, 
insistentemente, que há cooperação mesmo. O prezado Prof. Hilário, quando 
coloca uma questão, que é interessante como questão geral, para reflexão 
no Brasil, tem muita razão, mas como questão colocada, dada a situação em 
Minas Gerais, nos permite uma boa resposta. Ora, se não há dinheiro novo 
para se investir em educação, a solução proposta é gerenciamento. Isso sim 
seria uma visão estreita, puramente gerencial, puramente tecnocrática. Não, 
já coloquei os limites do gerenciamento: é acessório, não é substantivo. Não 
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podemos nos esquecer de que na nossa expos1çao, num dos blocos, fui 
muito explicito: investimentos em capacitação nos dois sistemas, estadual e 
municipal, somam R$226.000.000,00. A duplicação da Fernão Dias, etapa 
Nepomuceno, fronteira de São Paulo, R$212.000.000,00, menos do que isso 
aqui, isso não tem obra, não tem placa, não tem nada. E o Governador 
Eduardo Azeredo tomou essa decisão aqui. É dinheiro próprio de ( .... ) até 
certo ponto, e o novo financiamento que estamos concluindo com o Banco 
Mundial. Avaliações sistêmicas e monitoramento, também das redes 
municipais, hoje, por exemplo, Bom Despacho pediu inclusão no sistema: 
R$30.000.000,00. Padrões básicos, a feira de cantinhos de leitura, 
bibliotecas infantis para todas as escolas municipais rurais e urbanas: 
R$24.000.000,00, abril do ano que vem. A mesma coisa para as escolas de 
s• a s• séries: 24 milhões, junho do ano que vem. Centrais de computadores 
em escolas municipais: R$30.000.000,00 no triênio, R$1 0.000.000,00 por 
ano. Nucleação rural: R$66.000.000,00. Total desses investimentos: 
R$400.000.000,00 no triênio 98/2000. Se formos fazer uma distribuição 
desses 400 milhões, 2/3 estarão sendo investidos diretamente nas redes 
municipais, só que isso aqui não se inaugura, não tem placa, não é tangível, 
não se pega, são as capacitações e avaliações. Seria importante que os 
Prefeitos valorizassem isso, porque nem o dinheiro do Fundo, em Minas 
Gerais, chega à metade, por ano, do que se está investindo, neste triênio, 
nas capacitações e melhoria da qualidade do ensino. E é interessante que, 
quando se envereda a discussão pelo caminho puramente pragmático, em 
momento algum essas considerações a respeito de aspectos qualitativos 
tenham sido colocadas. Confesso que isso me provoca um certo 
entristecimento, como se as relações entre nós tivessem de ser relações de 
regateio, tivessem de ser relações quase mercantis, tivessem de ser 
relações pragmáticas. Não é assim que temos trabalhado em Minas Gerais. 
Lamento que outros Estados tenham reduzido a implementação da Lei do 
Fundo a esse tipo de regateio comercial; nós não. O Pará já criou uma Lei do 
Fundo em 1997, está recebendo R$121.000.000,00 do Governo Federal, 
porque lá no Pará tudo é abaixo do mínimo. Quando reêebia apenas 
R$12.000.000,00 por ano de salário-educação, se tivéssemos criado uma Lei 
do Fundo, em 1997, teríamos nos habilitado a receber R$160.000.000,00 dos 
municípios no ano de 1997. Não fizemos isso. Então, eu pediria que quando 
se for contemplar a questão da cooperação e cumprimento da lei, que não 
nos esqueçamos dos aspectos qualitativos que são essenciais, e que têm 
que ver com a valorização do professor e com a melhoria da qualidade do 
ensino, e onde se concentram os maiores investimentos, somente por conta 
do Estado, sem nenhuma contrapartida cobrada às Prefeituras, portanto, isso 
é cooperação mesmo, fato que a própria UNDIME reconhece. 
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O Sr. Presidente - Temos uma pergunta agora, dirigida ao Prof. Hilário: "A 

Constituição da República, art. 5•, inciso 11, dispõe que ninguém poderá ser 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A 
atual administração, principalmente na área educacional, legisla mediante 
resoluções: a resolução n• 785 alterou a Lei n• 9.381, de 1986, lei do quadro 
de escolas. A Resolução n• 8.033, de 1997, determina, no seu art. 5°, como 
deverá ocorrer a expansão de matrícula na rede municipal; e a Resolução n• 
7.974, de 1997, em seu art. 1•, congela a expansão do ensino médio no 
Estado. Como o Prof. Hilário analisa a extrapolação de poder regulamentar, 
sistemática re~erada?". 

O Sr. Carlos Antônio de Castro Lopes - Uma questão de ordem, por favor. 
O Sr. Presidente - Sinto mu~o, mas não posso dar-lhe a palavra, porque, 

previamente, teria de haver a inscrição. 
O Sr. Carlos Antônio de Castro Lopes - É que sou Prefeito de Matias 

Barbosa, e o Secretário não respondeu as minhas perguntas. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para responder a 

pergunta formulada. 
O Sr. João Batista dos Mares Guia - A oferta de vagas no ensino médio 

está condicionada à municipalização do ensino fundamental. Respondi. 
A razão dois por um acontece somente após o município atender a sua 

capacidade ou não? Respondi e mostrei claramente que sim. Caso não haja 
municipalização, os alunos egressos da 8" série que não forem absorvidos 
no ensino médio por razão de vagas ficarão sem escola? Todos nós 
desejamos que não, mas já expus descritivamente, repetidamente, essa 
questão. Ora, se o município opta por não cumprir a lei do Fundo e, portanto, 
opta por perder dinheiro, nós já investimos 45%. Então, o município acha 
que é direito dele que nós tenhamos obrigação de matricular todos no ensino 
médio, quando ele se dá o direito, que acho que é extralegal, de pelo menos 
cumprir a lei do Fundo? Que relação democrática é essa? Absolutamente 
desigual e com imperativo categórico, quando não há nenhuma lei que 
obrigue Estado algum a criar matrículas no ensino médio, a não ser que 
demonstre que já cumpriu todos os seus deveres na área do ensino 
fundamental e tenha excedente para fazê-lo. Desculpe-me, imaginava que 
havia respondido. 

Agora, veja bem: como queremos trabalhar isso? Não é confrontação; não 
é impasse; é convencimento mútuo, adotando uma estratégia razoável que 
atenda à educação pública, como temos feito. 

O Sr. Presidente - A Presidência pede ao senhor que se inscreva para o 
debate oral. Temos ainda mais de 100 perguntas do auditório. Com a 
palavra, o Prof. Hilário. 

o Sr. Antônio Carlos Hilário - Com relação à questão mencionada, ela até 
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corrobora a proposta, que já tínhamos feito para a Assembléia Legislativa, de 
criar uma comissão para verificar a questão da legalidade, porque o que 
temos observado não é de agora, é que há extrapolação de poder, pois as 
resoluções têm ferido a Constituição. 

Mas gostaria até de aproveitar essa questão para me ater a uma discussão 
que está sendo feita constantemente- e é necessário nos debruçarmos sobre 
ela -, que é o gancho disso com a questão da qualidade. Veja bem, foi dito 
aqui, quando foi citado o caso do excesso de alunos em sala de aula, que 
isso era um caso atípico, só que essa é uma das reclamações que mais 
recebemos no sindicato. E, curiosamente, em vários debates em que estive 
presente, com representantes da Secretaria de Estado da Educação, a 
·résposta é sempre a de que isso não acontece. Quem souber de algum caso 
nos encaminhe que resolveremos, é o que eles dizem. E isso só comprova 
que não é uma questão atípica. Isso é uma regra geral. Por quê? Aí eu vou 
falar da extrapolação do poder através das resoluções. o que causou as 
32.000 demissões feitas a partir de resoluções que contrariavam uma lei 
maior? Em função dessa extrapolação, 32.000 demissões foram realizadas 
no início do ano de 1996, o que gerou, logicamente, superlotação de sala de 
aula, porque você diminuir 32.000 pessoas do quadro funcional e não 
diminuir o número de alunos é questão matemática simples. A forma é lotar 
as salas de aula, o que interfere radicalmente na questão da qualidade. E aí 
se está negando um direito social, a educação de qualidade. O que acaba 
acontecendo mesmo - utilizando a questão encaminhada - é a redução da 
oferta no ensino médio, que é praxe do Estado. Desde o início da minha fala 
chamei a atenção para a educação no campo dos direitos. Não podemos 
prejudicar a perspectiva de direitos do cidadão. Por isso é fundamental 
estarmos sempre resgatando essa discussão. E aí as propostas que a 
Secretaria apresenta são muito interessantes. Por exemplo, vou pegar a 
questão da nucleação. A nucleação não pode ser regra geral. Se olharmos a 
realidade, as especificidades dos municípios da zona rural, veremos que, em 
alguns casos, a nucleação não cria problemas, mas, em outros casos, fere 
direitos, inclusive o direito à educação de qualidade, porque ó aluno sai da 
sua realidade cultural. É uma agressão ao direito a uma educação que leve 
em conta a sua realidade cultural. Então, a nucleação não pode ser regra 
geral. 

As propostas apresentadas pela Secretaria de Centros de Ensino 
Tecnológico não reconhecem o direito do cidadão à escolha da profissão. O 
Estado faz um estudo e determina o que a população de tal região terá de 
estudar, do ponto de vista profissionalizante, não levando em conta o direito 
de escolha. Isso faz com que o cidadão, no exercício de sua profissão, não 
seja um bom profissional, porque foi forçado a ter uma qualificação para a 
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qual não tinha aptidão nem interesse. 

Vejam bem como é a extrapolação do poder. A imposição leva, do ponto 
de vista dos direitos do cidadão, a uma agressão. E quando se diz que se 
está fazendo essa discussão, na verdade não se está, porque, ao chegarmos 
aos municípios para discutir, o que está sendo dito é isto: o que podemos 
fazer para evitar a nucleação realizada pelo Estado? A resposta vem logo: 
nada. A Secretaria está discutindo com os municípios, como foi dito aqui, até 
com o SIND-UTE. Mas temos um caso de uma pessoa do SIND-UTE, aqui 
presente, que foi proibida de participar de debates. Vamos ver, então, qual é 
a realidade, porque, apesar de se dizer que não há imposição, várias 
pessoas estão vivendo esse problema. Tanto é verdade que um dos motivos 
da realização deste evento é exatamente a preocupação de Prefeitos e 
Vereadores que estavam sendo alijados do processo de discussão. Por 
pressões da Assembléia Legislativa, realizou-se este evento aqui para fazer 
com que o diálogo de fato acontecesse. 

Essas questões têm de ser muito bem colocadas. Por exemplo, o 
telecurso, que é uma política desenvolvida para substituir o ensino 
presenciado, é uma perspectiva de rebaixamento da qualidade de ensino, 
porque, por melhor que seja, ele nunca será melhor que um ensino 
presenciado. Isso tem de ser levado em consideração. 

Para finalizar, há a questão, que já foi citada aqui, da racionalização e do 
gerenciamento. Exatamente por causa de um bom gerenciamento, que leva 
em conta a racionalização, foram feitos cortes de gastos no Estado, que 
geraram 32 mil demissões, que têm relação direta com a possibilidade de 
qualidade. Não sou contra um bom gerenciamento nem contra a 
racionalização. Penso que o direito do cidadão deve ser levado em conta. 
Não se pode negar direitos através da racionalização. Ou seja, a importância 
do gerenciamento e da racionalização é exatamente oferecer as garantias 
sociais que o cidadão precisa. 

Há uma inversão na lógica. Com qual lógica o Estado trabalha? Não é 
pensar em um projeto pedagógico de qualidade, porque, ao pensar nisso, o 
Estado poderá ver com clareza o quanto esse projeto custa. Se não houver 
recursos, onde buscá-los? Ele parte da lógica contrária. Ele define um 
montante de recursos que terá de gastar e enquadra a qualidade dentro 
desse montante. Não há a mínima condição. Qual a liberdade que tenho 
para pensar em um projeto político-pedagógico se não posso extrapolar os 
limites estabelecidos pelo Estado? Há coerência nisso? Não posso discutir, 
pensar e propor qualidade do ponto de vista do gasto financeiro, tem que ser 
do ponto de vista das necessidades e dos direitos. Para determinadas 
questões, dinheiro aparece; para outras, não. 

Essa é a discussão que quero resgatar, porque quero discutir um direito. O 
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Estado existe para dar garantias a esse direito. Senão, qual o papel do 
Estado? Gerenciar melhor para alguns ou para si próprio, como foi o caso da 
pensão vitalícia? No momento em que eram demitidas milhares de pessoas 
que ganhavam R$100,00, naquele mesmo momento, no dia 6/1/96, o 
Governador criava para si próprio uma pensão vitalícia. Ou seja, ele pode ter 
o privilégio de sair do governo e continuar recebendo o salário, mas os pais e 
as mães de família que foram colocados na rua, os 14 mil auxiliares de 
serviço que viviam dos R$1 00,00, não são levados em conta. Então, 
racionalização tem que ser discutida em função daqueles que necessitam, 
não pode ser discutida em função de interesses particulares. Isso é a 
negação de direitos. 

E para concluir, já que se falou aqui em recuperação da memória da Sra 
Helena Antipoff, eu até tenho interesse na recuperação de sua memória, 
porque convivi com ela quando criança e aluno da Fundação. Hoje me 
entristeço quando vejo aquele parque construído ali, um parque com 
potencial para desenvolver bons projetos, sucateado. Dá pena ver um 
parque daquele sucateado. Espero que o Governo do Estado de Minas 
Gerais aja com responsabilidade para aproveitar esses espaços destinados a 
oferecer serviços de qualidade e não acabe com os espaços existentes, 
como coloca a proposta da nucleação. Muito obrigado. 

o Sr. Presidente - A Presidência vai insistir com os conferencistas que se 
atenham ao tempo de 3 minutos, previamente estabelecido. Temos ainda 
mais de 100 perguntas que certamente não serão respondidas, dado o 
adiantado da hora. Vou passar a palavra ao Sr. José Augusto Braga, do 
SIND-UTE. 

O Sr. José Augusto Braga - Para não perder muito tempo e ser mais 
objetivo, vou dispensar as saudações. Eu gostaria primeiro de ir à 
Constituição Federal, para falarmos a mesma linguagem. Do nosso ponto de 
vista, existe um desrespeito à Constituição com relação ao art. 211, nos seus 
§§ 2" e 3", no que diz respeito às responsabilidades sobre a educação. Tem 
que ficar bem claro o seguinte: os municípios são _responsáveis, 
prioritariamente, pelos ensinos fundamental e infantil. O Estado, 
prioritariamente, é responsável pelos ensinos fundamental e médio. Os dois 
têm a mesma responsabilidade com relação ao ensino fundamental. Não 
tem essa de o Estado querer se ausentar da responsabilidade que tem com o 
ensino fundamental e jogar essa carga enorme nas mãos do município, que 
às vezes não tem nenhuma condição de assumi-la. É interessante até que se 
faça um estudo aprofundado com relação à inconstitucionalidade de certas 
leis que andam por ai, inclusive a LDB, em certos pontos, e a lei do "fundão". 
Essa é uma questão. Existe uma responsabilidade de ambos, quer dizer, do 
Estado e do município, com relação ao ensino fundamental. 
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A outra coisa que eu queria dizer, que já é uma pergunta ao Secretário, é o 

seguinte: o senhor zela muito pela questão estatística, numérica. Eu queria 
saber se o senhor tem uma estatística da garantia de trabalho dos 
trabalhadores da educação das escolas que estão sendo municipalizadas. 
Além dos 32 mil aos quais o Hilário se refere, estamos vendo agora, com a 
municipalização, muitas pessoas indo para a rua. Com relação ao efetivo, o 
Estado não manda para a rua porque não tem jeito. Ele não ia fazer uma 
loucura dessas porque as pessoas prestaram concurso e têm o direito de 
trabalhar. E quanto aos designados, que ficaram 5, 1 O, 15 anos e até mais 
trabalhando na educação? São professores, especialistas, serviçais, pessoal 
de secretaria que estão sendo jogados no olho da rua. Eu queria saber se o 
senhor tem estatísticas com relação a isso, porque o sindicato não tem 
estatística fechada, mas sabe que há um número muito grande de pessoas 
que estão perdendo o emprego. O Deputado Gilmar Machado citou hoje uma 
lista enorme, de uma página inteira de hoje do "Minas Gerais", com várias 
escolas que estão sendo municipalizadas. E nós sabemos que os Prefeitos 
não são obrigados a ficar com as pessoas designadas, muito menos com os 
efetivos. Com relação aos efetivos, se houver a adjunção, bem; se não 
houver a adjunção, as pessoas vão ficar à deriva. 

Secretário, eu queria saber do senhor sobre a questão dos R$300,00 por 
aluno/ano. Estamos aqui discutindo questões interessantes. Isso é o mínimo 
que se gasta. Mas o que se está tentando fazer com as Prefeituras? 
Prefeituras que gastam R$600,00, R$800,00 ou R$1.000,00 por aluno/ano 
estão sendo obrigadas a baixar esse gasto, ou seja, diminuir para R$300,00. 
Como se pode falar em qualidade quando se diminui o gasto/aluno? Como é 
possível fazer isso? É uma matemática. o senhor também é zeloso com 
relação a números e poderia responder isso para nós. Onde está o segredo? 
Acho que Pitágoras, o matemático e filósofo, deve estar tremendo, porque 
gastando R$600,00 você tem uma qualidade e gastando R$300,00, melhora 
a qualidade. Como é isso? Seria preciso o senhor esclarecer essa questão 
para nós e para os Prefeitos, senão eles vão entrar numa "canoa furada" de 
ter de diminuir a qualidade em nome da quantidade, que é o gasto com a 
educação. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Na verdade, Pitágoras não está 
tremendo, não, porque ele era um filósofo muito curioso. Ele, por exemplo, 
acreditava na reencarnação, que é uma matéria além das possibilidades da 
razão. Portanto, não tem problema para Pitágoras quando as questões não 
são racionais. Sou profissional do ramo. 

Perdoem-me agora. Os dois dirigentes sindicais foram cautelosos e 
respeitosos, como sempre, mas subiram o tom um pouco. Eu vou subir meio 
tom. É muito complicado fazer um debate e a todo tempo ter que reiterar 
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fatos de realidade, a não ser que eles sejam contestados, quando o 
interlocutor permanentemente ilespreza 'os fatos. Isso não é virtude, é um 
grave defeito intelectual, até porque não ajuda quem participa do debate a 
melhor informar-se e a melhor esclarecer-se. Conclusões políticas e 
ideológicas são sempre legitimas, e também as faço, mas procuro sempre -
é claro que sempre poderei estar errado - compartilhar com o meu 
interlocutor a minha base de informações sobre a realidade, para que ele 
possa participar do diálogo tendo uma base de dados, elementos de 
realidade como referência. Como posso entender, depois dos dados que 
apresentei aqui, há pouco tempo ter sido afirmado que os dirigentes da 
Secretaria da Educação estariam encaminhando a questão da 
municipalização com perspectiva até de privatização? Por isso mostrei que a 
escola particular em Minas deveria se cuidar, porque ela está regredindo 
numericamente em qualquer ciclo de oferta escolar e deverá regredir mais. 

Foi dada a seguinte informação no terceiro comentário do Prof. Hilário, na 
sua última fala: que ocorre a redução da oferta no ensino médio, coisa que o 
Estado está efetivando. Acabei de mostrar os dados: 1995, 341 mil; 1996, 
394 mil; 1997, quase 500 mil, e vamos para mais de 650 mil alunos no 
ensino médio, quer dizer, entre 1995 e 1998, no quadriênio do Governo 
Eduardo Azeredo. Estaremos praticamente elevando em 100% a matricula 
no ensino médio. Entretanto, o Prof. Hilário acaba de afirmar que estamos 
praticando a redução da oferta no ensino médio. Assim fica difícil! Mas é da 
democracia também. 

O Sr. Antônio Carlos Hilário- Mas é real, até a negociação ... 
O Sr. Presidente- Não vamos permitir que aqui se trave o debate. 
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Estou respondendo a uma questão 

que foi apresentada e mostrando a inconsistência entre a presunção do 
interlocutor e os fatos. Não é possível brigar com os fatos dessa maneira. 

A questão da Fundação Helena Antipoff é de estarrecer. Essa Fundação 
tinha um curso de agropecuária. Sabem por que ele foi extinto? Ele tinha 31 
alunos que vinham do interior de Minas, principalmente _da região de 
Guanhães. Nessa região, há um município, que está localizad-o ao norte de 
Guanhães, onde há uma escola técnico-agrícola federal, gratuita, que tinha 
56% de suas vagas ociosas, na ocasião. Por telefone, conseguimos todas as 
vagas para os 31 alunos. Era uma estrutura para 1.500 alunos, ocupada por 
36 pessoas, pois não havia demanda nem dos filhos dos agricultores do 
Município de lbirité. Fechamos por causa disso e definimos a nova vocação 
da Fundação Helena Antipoff. Sabe o que essa Fundação é hoje? É uma 
central permanente do programa PROMED, de formação de professores do 
ensino médio. Se os prezados amigos do SIND-UTE forem lá, agora, vão 
encontrar 240 professores de diferentes lugares de Minas em regime de 
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internato durante 8 dias, e depois deles mais 240 e mais 240, com 
interrupção no Natal e no Ano Novo, mas com prosseguimento nas férias, e 
assim por diante. Estamos alugando um patrimônio ligado à Igreja Católica, 
duas vezes maior que a Fundação Helena Antipoff para fazer a mesma 
coisa, direcionada a professores de s• à 8" série, além de duas centrais no 
interior. E a Fundação Helena Antipoff vai gerenciar a criação da rede de 
nível pós-médio de organização dos cursos de formação de professores. Por 
azar, já estão alocados R$800.000,00 para a reforma física da Fundação 
Helena Antipoff, para fazermos mais apartamentos e darmos melhor 
habitabilidade aos que existem. Não há nenhum "sucateamento" da 
Fundação Helena Antipoff, nem no sentido patrimonial e muito menos na sua 
destinação institucional. 

Não custa perguntar: será que é? Assim, evita-se informar uma coisa que 
não é correta. É uma Diretora da Fundação Helena Antipoff, e tenho que dar 
uma informação como essa, que conflita totalmente com a suposição do 
prezado Prof. Antônio Lara, que certamente falou isso com a melhor das 
intenções. 

Prof. Braga, essencialmente, quanto à Constituição, o professor tem razão: 
município e Estado têm obrigações fundamentais com o ensino fundamental 
de oito séries. A Proposta de Emenda à Constituição n• 14 reitera esse 
principio. Até há pouco tempo, numa conversa informal com dirigentes do 
sindicato, fui corrigido com a justificativa de que estaria fazendo uma 
interpretação de que a nossa prioridade, segundo essa proposta de emenda, 
seria o ensino médio. E realmente eu estava fazendo essa interpretação e 
estava errado. O sindicato corrigiu-me dizendo que não, que era o ensino 
fundamental. Isso quer dizer que o ensino médio tem um caráter 
complementar ou supletivo, não é a prioridade das prioridades. E a LDB? Eu 
me calcava na análise da LDB, cujo art. 1 O diz: é prioridade do Estado a 
organização e a oferta do ensino médio. Só que a LDB é lei ordinária, e a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 14 é revisão constitucional, e, na 
hierarquia das leis, é maior que a LDB. O próprio sindicato corrigiu-me, 
agora a meu favor, mas, ao mesmo tempo, me cobra o ensino médio como 
se fosse assegurado em lei o oferecimento em qualquer caso, tendo ou não 
recurso, do ensino médio. Resolvam essa contradição entre vocês. 

Quanto à segunda colocação do Prof. Braga, quero dizer ao prezadíssimo 
professor, que é pessoa que estimo muito, é sincero, e ele sabe disso, que 
"jogar" não é um termo que habitualmente você, que é um homem prudente 
e elegante, utiliza. Alguém está jogando alguma coisa contra alguém? 
Estamos tratando de construir relações democráticas de cooperação 
educacional. o Estado tem 2.600.000 alunos no ensino fundamental, e até 
agora não ouvi, nas premissas de nenhuma pergunta, esse registro. Os 
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municípios têm apenas 904. Até agora não ouvi nenhum registro crítico 
como premissa para esse fato do desempenho matematicamente insuficiente 
dos municípios. Estamos falando de cooperação educacional ampla e 
circunstancialmente de municipalização. Estamos falando de 
municipalização num patamar de 300 mil a 500 mil matriculas, o que 
representará menos de 20% do total das matriculas atuais do Estado no 
ensino fundamental. Eventualmente, isso aparece como se fosse vício, falta 
de virtude. Mas, ao mesmo tempo, não se registra que estamos no ciclo de 
um governo de quatro anos, aumentando em 1 00% o número de matrículas 
no ensino médio. Ninguém está julgando. Eu evocaria aqui o testemunho dos 
Prefeitos, o testemunho do dirigente maior da FEMAM. Gostaria de saber se 
algum Prefeito, aqui, pode dar o testemunho de que em alguma circustância, 
mesmo a mais infeliz, a Secretaria, através de seu Secretário ou de qualquer 
de seus representantes legais, tenha feito qualquer imposição a qualquer 
município; tenha, por assim dizer, induzido, sob pressão, algum município a 
assumir alguma proposta de municipalização. Se algum Prefeito avaliar que 
isso aconteceu, terei a humildade de reconhecer esse registro e essa crítica 
e pedirei para reavaliar o procedimento, se houve a imposição, para que não 
se faça afirmativa dessa natureza, de público, e isso fique impune como se 
fosse expressão da verdade. 

Por último, o Prof. Braga diz: "E os designados?". Não importa, não é? 
Fala-se em 32 mil, se foram 22 mil ou 18 mil ou 14 mil ou 13 mil ou 12 mil. 
Foram menos de 15 mil. É interessante, todos os contratos temporários 
terminavam automaticamente no dia 31 de dezembro, naquele ano, sem 
nenhuma cláusula automática de recontratação. Ao mesmo tempo em que 
se falou que o Estado demitiu, legalmente a ninguém demitiu. Ninguém 
contemplou que, no mesmo período, as matrículas no ensino médio 
cresciam de 390 mil para quase 500 mil. O que significou isso, do ponto de 
vista da ampliação do mercado de trabalho para professores? Isso não existe 
na contabilidade do sindicato? É uma contabilidade política, perdeu a virtude 
matemática? Não existe? E na expansão do ensino de 5" à a• série, no 
período noturno, ao mesmo tempo em que os municípios expandem a sua 
oferta de ensino fundamental e a sua oferta de ensino pré-escolar? E a 
transitividade dos contratos? O mesmo professor, que hoje està no Estado 
designado, mas vive no município, não poderá, eventualmente e com alta 
probabilidade, ser contratado pelo município? Ao contrário, vamos 
matematicamente trabalhar com esse dado. Peço a ajuda do sindicato, 
porque quero demonstrar que está havendo um aumento quantitativo do 
mercado de trabalho para professores no Estado de Minas Gerais, e não o 
contrário, o que o sindicato supõe. Discurso político é uma coisa, mas quero 
tratar objetivame;,te de fatos e vamos ver se os fatos correspondem à sua 
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interpretação ou a essa afinnação. Garanto que a de vocês não é mais do 
que interpretação, que não tem base nos dados. Ora, dizer que 
eventualmente não haverá renovação de contrato de algum designado ... 
Esse designado pode sê-lo para o período de s• à s• série, mas, se possui 
habilitação, pode ser designado para o ensino médio, em que está havendo 
uma monumental expansão. E não percamos de vista o horizonte do ano 
2000. No ano 2000, teremos 1.000.024 ou 1.000.014 matriculas no ensino 
médio. Vamos comparar o ano de 1995 com o ano 2000. Vamos saltar de 
394.000 para 1.000.000, quase 200% de aumento, num ciclo de seis anos. O 
que representa isso do ponto de vista da expansão do mercado de trabalho 
para os professores? Eu não entendo. O sindicato tem que cumprir o seu 
papel de crítica dura, é claro, mas não entendo. Isso deveria ser motivo de 
vitória para o sindicato, que poderia clamar aos céus como sendo conquista 
dele também, porque não deixa de ser. No entanto, não há virtude, só há 
vício nisso. Se o discurso é político, aceito, sou um democrata e não quero 
passar do tom do técnico racional, visando ao entendimento, para o discurso 
da confrontação política. Entendo que é democrático. É a escolha que vocês 
fazem: a do discurso político. Respeito. Ouço e confesso que, diante de tais 
proposições, como o Estado reduz a oferta no ensino médio, não tenho nada 
a comentar, porque isso equivale à situação do velho filósofo Pitágoras, que 
acreditava não apenas na imortalidade, o que seria uma grande virtude, mas 
também na reencarnação. Diante disso, a razão nada tem a dizer. É questão 
de fé. É questão de crença. Fiquem com a sua fé. Eu fico com a minha 
cuidadosa racionalidade porque a racionalidade quando está calcada em 
fatos, tem uma virtude que eventualmente a fé laica não tem. Qual é? Eu me 
exponho à contestação porque os dados que apresento podem ser 
recalculados e desautorizados por quem eventualmente fizer uma conta 
melhor, argumentar melhor. Quando trabalho com dados, eu me exponho à 
critica do outro, eu me exibo ao outro para ser criticado. Quando trabalho 
com argumentos só de convicção, no território da fé, ainda que da fé laica, 
não dou ao meu interlocutor elementos de razão para poder criticar o que 
falo, porque ou crê no que falo ou não crê. Trata-se de uma questão de 
crença, e não crença ou de crenças contraditórias. Aqui, não. Aqui, estou me 
abrindo, exponcto-me, exibindo-me, até mesmo para ser desautorizado se os 
dados forem errados. É isso que tenho a dizer. Aí fico, realmente, numa 
posição muito difícil e não consigo contribuir com vocês nesse nível. 

Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo, que tem 3 
minutos para fazer o seu questionamento. Temos 20 minutos antes do 
ténnino de nossos trabalhos. 

O Deputado Durval Ângelo - Infelizmente, vemos uma certa esquizofrenia, 
vemos que o discurso não acompanha a realidade que estamos vivendo, 
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vendo, presenciando. O Prof. João Batista dos Mares Guia, de 1989 a 1992, 
foi Secretário da Educação do município em que eu era dirigente sindical e 
Vereador. Foi também Vice-Prefeito desse município. Nessa época fui 
Vereador e, em determinado período, Deputado. Seria bom que vocês 
fossem conhecer Contagem. Já se falou também que teria que ter um 2• 
grau por excelência e núcleos de línguas e de educação física. E nós vimos 
que havia dificuldades reais de deslocamento para esses núcleos, até devido 
à própria passagem. Nós assistimos todo um discurso de educação de 
Primeiro Mundo. Queria realmente verificar a estrutura de Contagem, onde 
chegou a ser colocado em um "outdoor'' que a cidade pagava o maior salário 
do Brasil e que todas as escolas teriam um ensino por excelência. Teria sido 
bom se ao final de 1993, 1994 ou 1996 os senhores Prefeitos, Vereadores, 
educadores e educadoras aqui presentes tivessem conhecido a realidade de 
Contagem. Um quadro caótico, pior do que o período anterior a 1989. Então, 
acho que é bom irmos devagar com o andor que o santo é de barro. Quando 
ouvimos um discurso, por exemplo, de que está havendo expansão do 
ensino médio, não estamos vendo isso na realidade. É só lermos a 
Resolução n• 7.974/97, que, logo no art. 1", estabelece: "a·matrícula na 1" 
série do ensino médio será efetivada ano-limite de vagas existentes, 
atendendo prioritariamente o aluno que concluiu a 8" série no ano 
imediatamente anterior em escolas da rede pública de ensino". Depois, os §§ 
1" e 2" são restritivos. Então, eu acho que existe realmente uma certa 
esquizofrenia. Aí é importante que os educadores abram os olhos, porque a 
realidade que temos é vertical, é imposta de cima para baixo. E, desculpe-
me o Prof. Mares Guia, não está havendo discussão para a Prefeitura ou 
para os Vereadores. E a discussão que se diz que há com os sindicatos é 
monólogo. Acho bom colocarmos os pingos nos is e vermos que a realidade 
é diferente do discurso que temos. Infelizmente. Eu gostaria, João Batista, 
que fosse o contrário. Como professor militante - mesmo no exercício do 
mandato, você sabe, não deixei a sala de aula -. infelizmente não assistimos 
a isso. Tristemente vemos por onde marcha a educação neste País e neste 
Estado, a começar pela esquizofrenia do discurso. -

O Sr. Presidente - O Secretário vai responder às perguntas do Deputado 
Durval Ângelo. 

o Sr. João Batista dos Mares Guia - Falou o Deputado Durval Ângelo, e a 
leitura que faço é que falou o político Durval Ângelo, do PT. É coerente a 
crítica do Deputado. Afinal de contas, o PT votou, no Congresso Nacional, 
contra a Lei do Fundo. Então, é coerente. Respeito essa coerência. Foi 
contra na origem e é contra nas conseqüências. Aí está uma coerência, 
embora não concorde com ela em gênero, número e grau. O PT foi contra, o 
PT continua na ação política contra as conseqüências da Lei do Fundo. Só 
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que se esqueceu de uma coisa: apresentar, oportunamente, uma alternativa 
melhor à Lei do Fundo. Só isso. Ficou na crítica e não apresentou uma 
alternativa. 

Gostaria de louvar o Deputado Gilmar Machado, porque, ao fazer sua 
crítica, ainda que não tenha produzido uma alternativa consensual, produziu 
uma alternativa e a colocou para discussão. Isso nos ajuda. Assim, 
aprendemos. Quero fazer esse registro de público. 

A questão de Contagem não é matéria dessa discussão, mas me agradaria 
muito poder revivê-la, porque tenho grande orgulho dela. Caos foi o que 
encontrei, mas consegui 40% de investimentos em educação. A rede 
contava com 23 mil alunos. Quando eu saí, ela já contava com 75 mil 
alunos, inclusive com 6.800 no pré-escolar. Tinha um centro de formação de 
professores, um ensino médio em processo de renovação e uma política 
pública formulada para o município. 

Seria extravagante entrar na análise do que ocorreu de 1993 em diante, 
porque, embora não fosse da oposição oficial, fiz permanentemente a 
oposição que podia fazer, porque não sou dos tais que, enquanto estão no 
Governo, desfrutam e depois, quando surge uma contradição, saem 
publicamente dando tiros. Por uma questão de ética nunca o fiz. Afastei-me, 
na prática, daquele Governo, em março ou abril de 1994, cancelando 
inclusive o recebimento de salário, por uma questão de ética, formação e 
coerência. Não fiz nenhuma declaração pública, porque eu a deveria ter feito 
no dia 1"/1/93. Não fiz, porque acreditava que era possível continuar o que 
fizemos de 1989 a 1992, mas fiz por dentro do partido. 

Lamento muito o fato de que todos os que acreditaram na mudança 
tenham sido fraudados por um Prefeito irresponsável e desonesto, o que 
pude falar publicamente no partido, olhando nos olhos dele, dizendo 
pessoalmente o que eu pensava dele, como estou dizendo agora de público. 
Eu o desafio a me processar, porque ele vai ver. Talvez eu nem possa 
provar, porque eles são tão profissionais que fazem esse tipo de coisa e não 
deixam marcas. Então, acho que é uma injustiça comigo dizer uma coisa 
como essa, querer me comprometer com alguma coisa a partir de 1"/1/94. 
Mas essa não é matéria aqui colocada. 

Por último, a questão do ensino médio e a resolução já foram matérias 
aqui apresentadas, e creio que suficientemente esclarecidas. A rigor, não há 
essa contradição, Deputado, aquilo que o senhor chamou de uma provável 
esquizofrenia. Ora, como o é se a resolução, oficialmente, por escrito, 
restringe, mas na prática a Secretaria comprova que está ampliando 
extraordinariamente bem as vagas? Não. Aqui é um critério básico. Isso não 
responde pelos resultados das negociações. Isso é um critério básico para 
estabelecer o patamar das responsabilidades recíprocas. À medida que o 
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município amplia o seu investimento em ensino fundamental, ampliamos o 
investimento em ensino. médio, inclusive além da faixa etária. Basta dizer 
que hoje, dos nossos 500 mil alunos, 200 mil estão fora da faixa etária no 
ensino médio. Não cerceamos. No entanto, daqui para frente, um quadro 
novo será colocado, o que já expliquei muito na fala inicial. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai encaminhar ao Sr. Secretário da 
Educação algumas perguntas dirigidas por Prefeitos e Vereadores. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Deputado José Militão, se o senhor 
me permitir. eu gostaria de fazer uma solicitação. Fiz uma afirmativa e 
parece- me que um Prefeito não concorda com ela. Portanto, acho que seria 
coerente se V. Exa. permitisse ... 

O Sr. Presidente - Logo após o encaminhamento das indagações, V. Exa. 
terá I minuto para fazer a sua pergunta, Prefeito. O Prefeito Municipal de 
Chácara, Sr. José Portes da Silva Jr., indaga o seguinte: "Numa cidade onde 
existe apenas uma escola estadual que funciona com o ensino fundamental 
e o 2• grau, sendo o 1• grau oferecido pelo município e o 2• grau pelo 
Estado, o sistema continuará funcionando dessa forma?". Sr. Secretário, o 
senhor quer responder rapidamente? 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Sim. Bem, se foi esse o entendimento 
feito entre a Prefeitura e a Superintendência Regional de Ensino, imagino 
que essa é a melhor solução. Não tenho, entendam isso, condições de opinar 
objetivamente sobre a particulartdade desses entendimentos caso a caso. 
Posso fazer comentártos de ordem geral. Se houve algum detalhe 
inconveniente nesse tipo de entendimento, compete à Superintendência e à 
Prefeitura correspondente fazer essa revisão. 

O Sr. Presidente - A Prefeita Vânia Murta, de Coronel Murta, indaga o 
seguinte: "Como fica a situação do Diretor designado no Estado, já 
assegurado pela eleição, após a municipalização?". 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Esse é um grande problema e uma 
grande injustiça objetiva, que não tem impressão digital de ninguém. Nosso 
sistema é muito flexível. Nunca cerceamos a possibilidade de o designado 
participar de seleção competitiva interna; serta uma contradiçãÕ. Se ele é um 
professor ou um pedagogo, por que não pode também ser um Diretor? O que 
acontece? Recentemente, deparei com um caso, em Raul Soares, de uma 
Diretora já no segundo mandato, extraordinartamente qualificada e quertda 
pela comunidade, que é designada e, com a municipalização da escola, 
além de deixar de ser Diretora, simplesmente ficará desempregada. Ou 
melhor. desempregada, não, porque ela é suficientemente qualificada para 
ser Secretárta Municipal de Educação, para cooperar com a nossa equipe 
pedagógica na Superintendência Regional de Ensino ou, eventualmente, 
como designada, participar de seleção competitiva em outra escola. Mas o 
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fato objetivo é que ela vai perder a diretoria e, naquele momento, ~cará 
desempregada, porque é designada, não é efetiva da carreira. E um 
problema análogo ao daquele nosso servidor prestador de serviços gerais na 
escola. Quando quisemos fazer um concurso público em 1995, e o fizemos, 
113 dos inscritos, comprovou-se, eram eles; 1/3 tinha o diploma de ensino 
secundário concluído; e o outro 1/3 tinha diploma universitário ou 
freqüentava a universidade. É óbvio que os diplomados na universidade iam 
vencer o concurso, mas ninguém ia querer botar a mão na panela ou na 
vassoura para cuidar de fazer a merenda escolar ou limpar a escola. 
Tivemos, então, de anular o concurso, para não desempregarmos essas 
pessoas que estão conosco há 2, 4, 8, 12 anos. Agora, às vezes, fala-se no 
tom político. Por que não efetivam? Então, leiam a Constituição. Vejam se 
ela permite efetivar sem concurso público. Então, por favor, não digam a 
esses nossos servidores que o Estado deveria efetivá-los. Isso não tem ética 
nenhuma, porque se sabe que a Constituição não permite a efetivação sem 
concurso. Até isso acontece, Sr. Presidente. A Constituição vale quando 
convém, mas não tem nenhum valor quando não convém. Por essa razão 
não podemos manter o apoio a essa nossa prezada Diretora na condição de 
designada, que, com a municipalização da escola, infelizmente, não poderá 
continuar. 

o Sr. Presidente- Sr. Prefeito, 1 minuto. 
o Sr. Érico Queiroz Júnior - Não sou Prefeito. Sou Vereador e Secretário 

da Câmara Municipal de Guaranésia. Guaranésia não é contra a 
municipalização do ensino em si. o que queríamos colocar é que houve uma 
imposição. Talvez não seja do conhecimento do Sr. Secretário. Se possível, 
gostaríamos de marcar uma audiência com ele para colocarmos a situação 
de Guaranésia. Foí jogada a municipalização, e o senhor é radicalmente 
contra isso. No nosso caso, foi jogada na Câmara, numa reunião para a qual 
eu, como Secretário da Câmara, nem cheguei a ser convocado por escrito. É 
costume em nossa Câmara que as convocações para as reuniões 
extraordinárias sejam feitas com cinco dias de antecedência. Foi colocado 
pela Superintendente Francisca, de São Sebastião do Paraíso, a data limite 
de 30 de setembro para municipalizarmos a educação em Guaranésia. 
Houve um debate com ela, no centro cultural, do qual participaram de 300 a 
400 pessoas, que foi até filmado. Alertou-se que o prazo seria prorrogado até 
1 O de outubro, impondo-se essa data. Por fim, ameaçou-se fechar uma 
escola de 1" à s• série que pertence ao Estado. Tenho certeza de que não é 
do conhecimento de V. Exa., mas houve esses fatos, comprovados por 
gravação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Secretário tem 1 minuto para responder. 
O Sr. João Batista dos Mares Guia -Agradeço o registro. Sei que o senhor 
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procura fazer o melhor registro segundo a sua visão do que ocorreu. Tenho 
também informação bastante diferente dessa. E quero assumir um 
compromisso. Vou ligar para o senhor. GoStaria de marcar um encontro em 
Guaranésia, com a presença da Francisca, mas sem a presença do 
Vereador, que é parente da Diretora, e sem a presença daqueles que 
destruíram o carro da Superintendente Regional de Ensino, matéria de 
apuração policial. 

O Sr. Érico Queiroz Júnior - Houve um esvaziamento do pneu, sim. 
o Sr. João Batista dos Mares Guia - Eu gostaria, depois, de ouvir sua 

explicação a respeito disso. Por que o Vereador, e não a Diretora, tentou 
conduzir o processo de oposição à municipalização? Irei là. Quero ouvir a 
sua versão na presença da Francisca, para que ela também tenha a 
oportunidade de colocar sua visão. Se tiver havido erro, vou reconhecer isso 
de público e pedir desculpa. Mas se tiver havido erro da parte do município. 
faça o senhor o mesmo, por favor. · 

O Sr. Érico Queiroz Júnior- Sim, senhor. Podemos marcar a data? 
o Sr. João Batista dos Mares Guia - Eu ligo para o senhor e marco para a 

semana que vem. Vou alterar minha agenda para ir lá. 
o Sr. Presidente - A Vereadora Raquel Moreira Alvarenga, da Câmara 

Municipal de Campo Belo, tem uma pergunta mais ou menos no mesmo 
sentido: "A ex-Superintendente Regional de Ensino de Campo Belo, em 
visita à Câmara, disse-nos que, se não se efetivar o número de matrículas a 
cargo do município para 1998, não haverá repasse dos 15%. Disse que será 
tudo ou nada, e que nós, do Legislativo. e o Executivo seríamos os 
responsáveis. Pergunto: isso é tática de negociação ou foi orientação 
equivocada? Em ambos os casos, peço que respeitem as Prefeituras e 
Câmaras, dando-lhes espaço e tempo para a compreensão e a negociação -
ou não - do processo." 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Permita-me, com todo respeito à 
Vereadora, mas Campo Belo é um capítulo absolutamente extraordinário, 
porque aí há equívocos de todos, uma vez que se chegou ao. ponto que se 
chegou, onde só prevalece a paixão política imediata e não há-clima para se 
fazer uma discussão sóbria a respeito . 

Da minha parte, já tomei as providências, não tirando as razões da então 
Superintendente quanto aos encaminhamentos. Ela tomou a iniciativa. 
inclusive. de pedir exoneração. Ela pediu. É uma pessoa que merece todo 
respeito. Estou designando o Coordenador do Colegiado Regional de 
Diretores, o Prof. João Bosco, no Município de Cana Verde, que tem uma 
liderança muito grande, tem uma posição eqüidistante desse tipo de conflito. 
Agora podem crer: conheço o caso como a palma da mão. Ali todos têm que 
passar uma temporada ajoelhados nos bagos de milho, no canto da sala, 
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fazendo penitência, porque é difícil saber quem tem alguma virtude nesse 
processo. É política de ponta a ponta. Vamos tentar agora clarear o quadro e 
encontrar uma solução. Já estou cuidando pessoalmente disso. 

Em 853 casos, é o caso mais complicado de Minas Gerais. Ou se é a favor 
ou se é contra. Não são idéias, são pessoas. E no plano da pessoalidade, 
lembro da minha velha e querida Santa Bárbara, quando eu era criança. 
UDN de um lado, PSD de outro, e a ponte separando os dois. Carabina de 
um lado, carabina de outro, e abaixa que o chumbo come ... Na praça, em 
frente à nossa casa, o "footing" das moças. De um lado, as moças da UDN, 
do outro, as do PSD. 

Ali está o meu prezadíssimo Prefeito de Santa Bárbara. Graças a Deus, 
ficamos livres disso. Era impressionante o grau de irracionalidade. O 
interesse não era o público, era ser contra o outro, e o outro contra você. Foi 
assim durante décadas e décadas. Acho que a nossa geração é que 
conseguiu superar isso. Tanto é que o apoiamos - ele era da família do 
antigo PSD, e eu, da antiga UDN, e estamos muito bem representados com 
o nosso PSD renovado, lá de Santa Bárbara. 

O Sr. Presidente - Tenho ainda duas perguntas. Uma do Vereador de 
Pedro Leopoldo Gérson Marques Pereira, que indaga como trabalhar 
qualidade dentro da municipalização, sendo que em muitos municípios o 
ensino estadual é bem melhor que o municipal. 

A outra pergunta, da Câmara Municipal de Carandaí, do Vereador Antônio 
Ferreira Lima, que indaga como fica a situação de professores contratados 
há mais de oito anos e que são atualmente concursados, aguardando 
convocação. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - No caso de concursados de 1992, P3 
e P5, já foram nomeados conforme todas as vagas declaradas e publicadas 
no ano passado, o que, aliás, era um compromisso do Governador com o 
próprio SIND-UTE. Fica a questão do P1 pendente. O concurso foi feito no 
primeiro semestre de 1995. Um ano e oito meses depois ocorre a 
promulgação da LDB e da Lei do Fundo, que, com as implicações da 
municipalização, incidentes sobretudo no ciclo de CBA à 4" série, a pergunta 
óbvia que fica é: qual o sentido de fazer a nomeação de P1 s concursados, 
"vis-à-vis", LDB e Lei do Fundo e o processo de municipalização? 

A prudência recomenda que aguardemos pelo menos um ano para ver se 
haverá necessidade de fazer as nomeações. Mas, com toda a certeza, não é 
a intenção de quem fez a pergunta, vai ser tema de palanque das oposições 
nas eleições do ano que vem. Vai. Mas só que ninguém vai dizer ao público 
que não estará havendo a nomeação do P1, porque tem a LDB, a Lei do 
Fundo e a municipalização. Mas que esse tema vai subir o palanque da má-
fé, vai. 
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O Sr. Presidente - Vamos dar a palavra ao Sr. Levi Geraldo Resende, do 

SIND-UTE. Digo ao Sr, Levi que não o convoquei antes porque ele não 
colocou o seu nome completo aqui, quando ele quis fazer a sua pergunta 
oralmente. O senhor tem 1 minuto. 

O Sr. Levi Geraldo Resende - Vou tentar ser bem objetivo. O Fundo é uma 
realidade, estou preocupado com os encaminhamentos que a Secretaria 
Estadual tem dado com respeito a esse Fundo. A Secretaria, através da 
Superintendência, em todos os municípios, tem discutido a questão do custo 
por aluno de R$338,00, sendo que a lei hoje fala de R$315,00. Acredito que 
já devo ter passado por mais de 50 municípios no Estado para discutir 
municipalização, e em nenhum descobri um custo por aluno menor que 
R$338,00. Ele está na faixa de R$600,00, R$700,00, R$1.000,00, 
R$1.500,00 e por aí afora. Ao discutirmos R$338,00 com a Secretaria, para 
mim, estamos discutindo custo por aluno, e eu acho que os Prefeitos não 
têm que discutir custo por aluno, não; têm que discutir custo de qualidade, o 
que estão gastando hoje: R$600,00 ou R$700,00. 

E hoje, Secretário João Batista dos Mares Guia, para concluir a minha 
pergunta, fiz uma pesquisa para saber quanto custam algumas coisas e 
descobri, por exemplo, que o custo de um preso em Minas Gerais fica em 
tomo de R$6.650,00; que o custo de um aluno de 1• à 4• série na escola 
Pitágoras, da qual os Mares Guia são donos, fica em tomo de R$3.293,16; 
que o custo, nessa mesma escola, de s• à e• série é de R$3.450,12. Por 
isso, quando discutimos só R$300,00, para mim, não estamos discutindo 
qualidade. 

A proposta que está vindo é de sucatamento da educação. Queria que o 
Secretário respondesse se isso não é a porta de entrada para a privatização 
da educação, já que no Pitágoras, por exemplo, o custo por aluno é 
R$3.400,00, e se quer impor às Prefeituras um gasto de R$300,00 por aluno, 
por ano. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - A sua pergunta dispensa qualquer 
resposta. O senhor mesmo já a respondeu. O senhor já sabe tudo a respeito 
da sua pergunta. O senhor já tem suas convicções firmadas. ·a senhor não 
precisa de diálogo . 

O Sr. Presidente - Há uma pergunta da Câmara Municipal de Pirapetinga, 
do Vereador José Mauro Pires Silveira: "Qual é a garantia que o município 
tem do repasse dos recursos para a municipalização?" . 

Outra, de Piedade Braga Lino, da Câmara Municipal de Luz: "Em um 
município onde, a partir de janeiro de 1998, começa a vigorar a 
municipalização, ainda que não tenha o número de matriculas necessárias, o 
Governo do Estado poderá criar o curso supletivo ou o 2" grau?". 

E a última é do Vereador Paulo de Tarso Lemos, da Câmara Municipal de 
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Cuparaque: "Municipalizando-se, como ficam os professores que fizeram o 
concurso, foram aprovados e não tomaram posse?". Isso, aliás, o Secretário 
já respondeu. 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - A primeira pergunta é se a 
municipalização, eventualmente, não comprometeria a qualidade. A 
premissa da pergunta é que a qualidade da escola estadual é reconhecida. 
Agradeço muito, em nome de todos os companheiros da escola estadual. 

Não, esse dualismo, esse "muro de Berlim" que nas nossas cabeças às 
vezes separa a escola estadual da municipal, com a presunção de que as 
virtudes estão na estadual, e os vícios ou a falta de virtudes estão na 
municipal, rigorosamente não tem fundamento. O sistema de pré-escolar que 
os municípios estão criando e desenvolvendo é muito bom, inclusive na zona 
rural. Conheço trabalhos de secretarias municipais de educação, na área de 
CDA à 4" série, que são exemplares. 

O Presidente da República, ontem, no Dia do Professor - participei da 
solenidade no Palácio do Planalto -, premiou dez professores do Brasil pela 
excelência do trabalho inovador que realizaram em sala de aula. A 
professora mineira selecionada é da rede municipal. Então, posso dizer que 
existem trabalhos extraordinários de Prefeituras, inclusive em zona rural, na 
área de s• à s• série. Por exemplo, o da zona rural de Berilo é exemplar. 

A questão toda é que as municipalidades até então não tinham tido 
oportunidades. Não as tendo, não se prepararam para fazê-lo. E, assim, não 
têm equipes fonmadas, não têm política pública fonmulada. Por essa razão, o 
próprio Secretário inverteu as prioridades de seu trabalho, comparando o 
primeiro semestre com o segundo. 

Temos nos dedicado fundamentalmente a auxiliar na fonmação de 
competência nos municípios, reorganizando o órgão municipal de educação, 
onde é necessário, com a ajuda da Fundação João Pinheiro, do Programa 
Minas por Minas e de uma equipe de consultores de notável experiência 
municipal, além de outras ações. Aliás, em combinação com a FEMAM, 
todas as Prefeituras que desejem fazê-lo terão monitoramento nesse 
processo e investimento nessa capacitação, a custo zero para elas. 

Ao mesmo tempo, todos os programas de capacitação que já foram aqui 
citadas são, "a priori", programas para as redes públicas e, portanto, para 
todas as redes municipais. Todas as políticas de eqüidade também são para 
as redes municipais. Portanto, o dualismo entre nós, posso confessar aqui, 
com certo orgulho e alegria, que na cabeça do Secretário ele não existe 
mais. Posso também garantir que, na convicção e na ação dos colegas da 
Secretaria de Estado da Educação, esse dualismo não existe mais. Não 
posso assegurar que em nenhuma das nossas escolas estaduais esteja 
presente, ainda, algum tipo de ação dual. Ela também está presente em 
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muitas Prefeituras, e é por isso que temos trabalhado: para compartilhar os 
planos municipais de educação, os programas de capacitação, os programas 
de investimento, os programas de eqüidade, sempre em função da escola 
pública, e não, da escola estadual. E mais: se calcularmos os investimentos, 
veremos que estão mais inclinados para os municípios que para a rede 
estadual. Por exemplo: os colegas Diretores de escolas têm reclamado, 
embora de um modo muito fraterno, internamente, que não temos liberado 
recursos, como fazíamos no passado, para reformas de rede física das 
escolas estaduais. Por quê? Porque dissemos aos Diretores, em 1996, que o 
ano de 1997 seria o ano da escola rural municipal, e que os recursos iriam 
para as escolas rurais municipais. É assim que temos trabalhado. 

Então, não faz sentido essa atitude de subestimação "a priori" da 
competência municipal. Os municípios não são competentes para prover os 
seus tenitórios de infra-estrutura? Não são competentes para construir 
integração, construir coesão, fazer investimentos, melhorar o meio ambiente, 
construir consórcios e assim por diante? Por que é que eles não podem ser 
tão competentes ou mais ainda para lidar na área da educação? Tenho a 
certeza de que todo Prefeito concorda com isso e que todo Secretário 
Municipal da Educação concorda com isso. E é bom termos presente que a 
solidariedade da nossa escola estadual é um fato real. Estamos, inclusive, 
recomendando que cada escola estadual, em cada município, funcione na 
base do "adote uma irmã", a escola estadual mais próxima, fazendo 
companheirismo com ela, trabalhando em conjunto, acabando com esse 
dualismo. O problema, na realidade, não é das ações das escolas. O 
problema está em nós. O dualismo ainda está presente no nosso modo de 
ver a educação, criando uma contradição que é um artifício: a escola 
estadual e a escola municipal; o Estado e o município. E não é por ai. 

Qual é a garantia que o município tem do repasse de recursos para a 
municipalização? Aqui estão alguns excelentes especialistas na questão do 
Fundo. Eu poderia citar, pelo lado da Secretaria de Estado da Educação, 
pelo menos dois: o Gilberto, c0e é o Superintendente de Pl_anejamento e 
Coordenação, e a Eliana Novais, que é a Superintendente de Atendimento 
Escolar. A própria Assembléia Legislativa já está suficientemente esclarecida 
a respeito, e a Comissão de Educação tem feito um extraordinário trabaJno a 
esse respeito. A matéria está, neste momento, em tramitação e em debate 
na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, porque a proposição de organização legal do 
Fundo está contida na mensagem orçamentária, e se prevê a criação de um 
conselho estadual de regulação do Fundo, como a lei nacional estabelece, 
do qual fazem parte, entre outros, o sindicato, a CNTE, a própria Assembléia 
Legislativa, representantes de professores, o Estado, o Ministério Público e 
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assim por diante. . 

Portanto, essa administração do Fundo é para valer. E repasse no próprio 
mês, confonne for o direito do Estado ou do município. Não pode acontecer 
aquilo para que o Prefeito chamou a atenção: ter uma expectativa em 
relação à saúde, e isso não acontecer. Não tem problema, porque o Fundo 
funciona como cãmara de compensação tarifária. O contábil se transfonna, 
automaticamente, em financeiro. Isso é regulado na Constituição e em lei 
estadual, que é a lei orçamentária. E o mesmo procedimento, obviamente, 
deve ser feito nos municípios. 

Quanto à segunda pergunta, estamos agora, sob a coordenação do Prof. 
João Filóquio e do Prof. Joaquim Antônio Gonçalves, pensando na 
alternativa de expansão para o atendimento de alunos muito fora da faixa. 
Para esses, há a perspectiva do supletivo. Pennita-me aqui o registro: não é 
coisa que se pretenda, e ninguém tem a pretensão - seria uma insensatez -
de substituir a educação presencial, que é insubstituível, pela não presencial. 
Só que nós temos uma questão muito curiosa no Brasil: a população 
economicamente ativa brasileira é fonnada por 74 milhões de brasileiros e 
tem uma taxa média de escolaridade da ordem de 4 anos e meio. Em Minas, 
ela é maior. Isso mostra que quem freqüenta a escola pública de ensino 
médio, no Brasil, não está na faixa etária típica, 15 a 17 anos. Já disse que 
15 mil dos nossos alunos de ensino médio estão na faixa de 17, 18, 19 e até 
30 anos, e não lhes negamos a matrícula. Porém, agora temos que garantir 
prioritariamente a chance para os que estão na faixa etária típica. Isso não 
significa marginalizar o direito daquele que ultrapassou a faixa etária. As 
unidades de supletivo não presencial funcionam muito bem em Minas 
Gerais, e as unidades que o Estado mantém, que são poucas, eu diria que 
são exemplares. Já recebi a recomendação dos próprios dirigentes e 
professores dessas UEs, e um dos que se dedica a isso é o Prof. Braga, no 
sentido da expansão dessas unidades, que são a única alternativa que 
grande parte da população adulta tem em função de sua jornada de trabalho 
e da sua indisponibilidade de tempo para freqüentar a escola toda noite. Mas 
eles podem fazê-lo de modo não presencial, freqüentando,- às vezes, e 
levando o trabalho para casa, acessando o computador, assistindo a fitas de 
vídeo, etc. É uma belíssima alternativa, que, quando bem executada, produz 
todos os resultados desejados. 

O Sr. Presidente - Nosso tempo está praticamente esgotado. Concederei a 
palavra, antes do encerramento, por 3 minutos para cada um dos 
conferencistas, começando pelo Sr. Vitor Vieira. 

O Sr. Vitor Vieira dos Santos - Mais uma vez, queremos agradecer a 
oportunidade que a Assembléia Legislativa dá aos responsáveis pela 
condução da política educacional em nível de município nesse debate. É 
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lógico que ficam muitas questões, muitos sentimentos, eventualmente até 
pessoais, que dificuHam o pleno entendimento de todas as questões como 
estão postas. Acredito que no exercício do debate, que teremos até amanhã, 
trocaremos mais informações até chegarmos às conclusões, o que permitirá 
diminuir um pouco as dificuldades que temos notado em cada município .. 
Mas o importante é o seguinte: ninguém tem que aceitar coisa alguma. O 
que foi colocado pela manhã é essencial: traçar cenários diferentes entre 
municipalizar tudo ou nada e tentar, através desse exercício, avaliar o que é 
ou não vantagem para o município. 

Pessoalmente, não tenho medo de municipalização, de nada. Acredito que 
toda ação de atendimento ao cidadão deve ser progressivamente assimilada 
pelos municípios. É lógico que deve haver os recursos adequados para se 
fazer a gestão pública no sentido de atender a essas demandas. Não há 
sentido no fato de um cidadão que mora em um município ter que recorrer 
ao Governo do Estado para tratar de uma demanda pública que afeta a sua 
vida. E nesse caso, incluo a educação como uma demanda pública por 
excelência, que deve caminhar em nível de município. Essa é a minha visão. 
Como Prefeito, nunca tive medo disso, e construímos um sucesso, no setor 
de educação, no nosso município. A antiga escola da Vila Bueno. um bairro 
carente de Campos AHos, passou a ter um nome, na hora em que se 
organizou, com o apoio da comunidade e da Prefeitura, para dar um ensino 
de qualidade compatível com o das escolas estaduais. A tendência de saída 
dos alunos das escolas municipais para as estaduais chegou a caminhar no 
sentido inverso. Essa é uma resposta de quem assumiu a responsabilidade 
pela condução da vida de seu município com seus cidadãos. Não podemos 
nos furtar, na minha visão de municipalista, às nossas responsabilidades. 
Não vejo por que temos que assumir a municipalização de escolas. Temos 
que analisar a situação de cada município, onde o Prefeito e os Vereadores 
são os responsáveis pela condução da vida pública, das ações públicas. Eles 
são os representantes dos municípios, e cabe a eles aceitar ou não, em 
nome do município, qualquer negociação com o Governo do Estado. 
Ninguém tem que receber qualquer tipo de imposição. o que se pretende 
nessa reunião é mostrar que não é esse o caminho para se chegar à solução . 

É preciso demonstrar que havia uma imposição sobre os municípios. Para 
isso é que está acontecendo mais essa rodada de discussão aqui na 
Assembléia, e é por isso mesmo que agradecemos à Assembléia Legislativa 
por mais essa oportunidade de discussão . 

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Prof. Hilário, que disporá de 3 
minutos para fazer as suas considerações finais. 

O Sr. Antônio Cartos Hilário - Primeiro, gostaria de lamentar o fato de que 
algumas questões necessitariam de mais um pouco de tempo para ser 
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abordadas, o que não foi possível. De qualquer forma, gostaria de abordar 
algumas questões, porque temos de responder às preocupações daqueles 
que nos procuram. Com relação à questão da imposição, fico até muito 
chateado quando, para toda e qualquer ameaça ou coação que existe, a 
resposta é sempre evasiva. Acho até que o Vereador de Guaranésia, que foi 
citado e que aqui está presente, poderia fazer uso da palavra para esclarecer 
o que foi dito aqui, porque, no caso das exonerações de Conceição das 
Alagoas, quando fomos procurados por causa disso - das exonerações por 
causa da posição contrária à municipalização - o que nos explicaram é que 
houve agressão dessas pessoas à Superintendente de lá, e depois ficamos 
sabendo que nada disso ocorreu. Então, a justificativa para essas 
arbitrariedades é colocada, mas não condiz com a realidade, e eu lamento 
muito esse estado de coisas. 

Uma outra questão é relativa a uma reclamação que nos chegou, por isso 
insisti na questão da Fundação Helena Antipoff, porque aqui não estou 
fazendo nenhuma conjectura. Conheço e conheci a realidade da Fundação, 
porque estudei lá algumas décadas atrás, então, conheço o que era aquela 
estrutura e o que ela é hoje. Não estou me referindo apenas a Sandoval 
Azevedo. E com relação à afirmação feita aqui, de que existe uma pessoa 
da Secretaria que está lá na Fundação, a reclamação que recebemos há 
pouco tempo - até com o ato de designação dessa pessoa - é que a pessoa 
foi designada para lá desde fevereiro, recebe o salário, mas não comparece. 
Se é verdade, não sei, foi a reclamação que recebemos lá, então, tenho a 
obrigação de dialogar em razão das preocupações que por aí estão 
rondando. 

Para acertar um pouco a questão do raciocínio matemático, quero 
recuperar isso aqui, porque a questão da qualidade me preocupa muito. Veja 
bem, e aí eu gostaria de saber sobre qual estudo de matemática estamos 
discutindo. Se você reduz o número de trabalhadores na escola, e como foi 
dito aqui houve aumento de alunos, pelo amor de Deus, quero saber por que 
a virtude matemática. Se você reduz o contingente de trabalhadores e eleva 
o número de alunos, de duas, uma: ou você dobra a jornada ou tem de fazer 
a superlotação da sala de aula. 

Com relação ao concurso dos auxiliares de serviços gerais, alguma coisa 
tem de ser colocada aqui, porque na própria Secretaria da Educação várias 
pessoas com quem conversamos isso dizem que não sabem de onde o João 
Batista tirou os dados para dizer que na inscrição dos concursos o percentual 
de pessoas com diploma de nível superior era maioria. A própria Secretaria e 
as pessoas que procuramos para discutir essa questão dizem que é um risco 
fazer esse tipo de afirmação, porque não foi feito nenhum estudo nesse 
sentido. O ruim também é ficar a palavra final com o Secretário, porque ele 
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vai dizer que os dados são esses, que fez os estudos, mas na Secretaria as 
informações que tivemos foram outras. 

Para encerrar, ficou muito clara aqui a lógica que está colocada nesse 
processo de municipalização - é o que não queremos. Existe um risco, sim, 
de levar à privatização. Ficou claro na resposta dada pelo Secretário à 
pergunta do Sr. Levi. Ele preferiu não responder, porque se você vir o custo 
do aluno no Pitágoras e o custo do aluno que se propõe aqui, vai ver o 
sucateamento da escola pública para favorecer aqueles que querem a 
privatização do ensino porque têm interesse por trás disso. A lógica está 
colocada. Quem quiser que assuma essa realidade. Não adianta 
escondermos o que é real, porque esses fatos são comprováveis. E é por 
isso que o Secretário se eximiu de responder. 

Para finalizar, gostaria, dialogando com a preocupação do Presidente da 
FEMAM, que esse processo não fosse encaminhado com a gente com a 
corda no pescoço. Prefeitos, Vereadores, tenham responsabilidade! 
Negociem de acordo com sua realidade, não aceitem nenhuma imposição, 
porque depois quem passará para a história como vilões serão vocês. 
Ameaças, nós, do Sindicato, também estamos recebendo. O nosso direito à 
organização sindical está sendo vilipendiado. Hoje a Secretaria da Educação 
procura coibir o nosso direito de organização sindical quando não permite 
liberações para fazermos nossos eventos. A pressão é tão forte que até a 
nossa instituição se vê ameaçada do livre exercício que a Constituição 
garante. É esse tipo de coisa que achamos que a sociedade tem que 
enfrentar. Discutir democracia é discutir direitos, porque alguém, quando 
chega ao poder através do voto, não precisa imaginar que pode fazer o que 
quiser. O eleitor, quando deposita sua confiança em alguém, deposita em 
função de suas promessas. Mas quando esse alguém chega lá e não 
encaminha essas promessas, então a legitimidade não é dada apenas pelo 
voto, é dada pela coerência daquele que o recebeu. Acho que a sociedade 
tem que intervir nesse processo, e que não se encaminhe nada para os 
municípios sem uma discussão mais ampla. Muito obrigado. . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Secretário, Sr. João Batista dos 
Mares Guia . 

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Gostaria, inicialmente, de fazer um 
registro em louvor da verdade. Não é nenhuma surpresa que esta 
Assembléia Legislativa tenha tomado a iniciativa de nos proporcionar este 
ciclo de debates, porque, afinal, foi ela que, de maneira pioneira, nos idos de 
1991, votou a lei da seleção competitiva interna, rompendo com práticas que 
poderiam hoje ser denunciadas como feudais, quando se tratava de, através 
de critérios de mando político majoritário, nomear burocraticamente o Diretor 
de escola, os mesmos que, no tradicionalismo, detinham essa prerrogativa 
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feudal e fizeram a crítica e a autocrítica disso. E, num gesto democrático, 
elevado e transparente, propuseram, como exemplo para o Brasil, que as 
escolas pudessem consolidar o processo de sua autonomia administrativa, 
financeira e pedagógica acolhendo projeto de lei de autoria do Governo de 
Minas Gerais. 

Esta Assembléia Legislativa tem nos proporcionado, reiteradamente, a 
partir de 1995, período em que estamos na Secretaria da Educação, 
numerosas e importantes oportunidades de reflexão. Na Comissão de 
Educação, participamos em média, por ano, de quatro ciclos de debates ou 
de quatro argüições sobre matéria relevante. E realizamos aqui mesmo, 
nesta Assembléia Legislativa, juntamente com a própria Secretaria da 
Educação e o Conselho Estadual de Educação, a única iniciativa do gênero 
adotada no Brasil até o presente momento, que foi o seminário estadual, em 
quatro etapas, culminando com a discussão pública sobre a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e a Lei do Fundo. Certamente esse seminário 
muito contribuiu para a difusão da informação e a melhor compreensão das 
conseqüências dessas leis, uma vez que a matéria foi gravada ao vivo pelo 
canal 40, e sabemos que um grande número de escolas, usando o sistema 
de parabólicas, fez cópia dessa matéria e a veiculou por todo o Estado de 
Minas Gerais. Portanto, não surpreende mais essa iniciativa, dessa feita, 
tendo origem na Comissão de Educação. Quero aqui, em nome do Governo 
do Estado, de todos os companheiros da Secretaria da Educação e de 
nossas escolas, agradecer aos Deputados, em particular aos Deputados da 
Comissão de Educação, por nos terem proporcionado esta oportunidade. 
Quero louvar também a participação de todos, de modo muito especial a de 
cada educador, cada dirigente escolar, cada professor. Louvo a presença 
importantíssima de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e 
representantes de Cãmaras Municipais, sejam seus Presidentes ou 
Vereadores. 

Não menos importante - diria, num momento como este, especialmente 
importante-, há que se reconhecer e louvar a extraordinária participação da 
FEMAM, que lidera todas as 38 associações microrregionais ·no Estado de 
Minas Gerais e tem reconhecida capacidade de articulação entre os 
municfpios, poelenelo nos brincar com seu testemunho. 

Da mesma maneira, quero registrar a importantíssima participação do 
SIND-UTE. O objeto não é, obviamente, criar consensos artificiais e, muito 
menos, buscar unanimidades. Bem-vindas as críticas elo SIND-UTE, porque 
são expostas de público, ouvidas, poneleradas, eventualmente refutadas; 
neste caso particular, serviram extraordinariamente para reiteirar a confiança 
ele que estamos no caminho certo. As críticas também costumam ter esta 
propriedade: ao invés de buscar a mudança na atitude do interlocutor, 
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podem contribuir para que ele focalize melhor as suas convicções e práticas 
e até as reitere e reafirme. É o caso. E serei eternamente grato aos prezados 
amigos do SIND-UTE. A todos que participaram, muito obrigado. 

Tenho certeza de que Minas Gerais, mais uma vez, será exemplo para o 
Brasil, como tem sido exemplo para a elaboração da LDB, no caso da 
educação, em função do que aqui estamos realizando. Que os Prefeitos, os 
Vereadores e os Secretários Municipais tenham tranqüilidade, porque 
estamos trabalhando na construção da cooperação, da solidariedade e do 
respeito mútuo em proveito da criança, da família, da sociedade e da 
melhoria da qualidade do ensino. Saibam que no Governo Eduardo Azeredo 
podem contar com a nossa total solidariedade, especialmente porque a 
prioridade das nossas prioridades - não é retórica, é fato objetivo - é a 
educação. Afinal, ninguém investe mais do que 34% em educação, exceto 
Minas Gerais, que investe 45%. Tenho enorme orgulho disso. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência dá por encerrados os debates e informa 
aos participantes que temos mais de 50 perguntas que não puderam ser 
respondidas em função do tempo. A Assembléia Legislativa vai encaminhar 
a cada um dos debatedores as perguntas, que serão respondidas por escrito 
àqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir suas respostas. 

ATA DA 1• PARTE DA 122" REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1997, DESTINADA 
AO PROSSEGUIMENTO DO FÓRUM TÉCNICO ENSINO FUNDAMENTAL 

SOB A NOVA LEGISLAÇÃO 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Gilmar Machado 

SUMÁRIO: Composição da Mesa - Destinação da 1• Parte da reunião -
Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes e dos Srs. Antônio Luís de Noronha e 
Carlos Roberto de Souza - Esclarecimentos sobre os debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa a Exma. Sra. Maria Eliana Novaes, Superintendente 
de Organização do Atendimento Escolar da Secretaria de Estado da 
Educação, e os Exmos. Srs. Antônio Luis de Noronha, Diretor da 
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do Planejamento, e 
Carlos Roberto de Souza, Presidente da União dos Dirigentes Municipais de 
Educação . 

Destinação da 1 • Parte da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se a 1" Parte desta reunião ao prosseguimento 

do Fórum Técnico Ensino Fundamental sob a Nova Legislação, com o tema 
"Impactos e Perspectivas de Implantação da Lei n• 9.424, de 1996 
(Fundão)" . 
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Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes 

Bom dia. Cumprimento o Deputado Gilmar Machado, Presidente desta 
Mesa; os demais Deputados presentes neste recinto, os meus colegas de 
Mesa e os demais presentes neste Plenário. Cumprimento também, desde 
já, a Comissão de Educação da Assembléia e a própria Assembléia pela 
promoção deste fórum. Gostaria de falar sobre o nosso tema dizendo, 
inicialmente, que foi até uma satisfação pessoal optar por ele, já que 
tínhamos dois painéis onde estava prevista a participação da Secretaria. 
Optei por este painel exatamente porque penso que ele nos dá a 
oportunidade, a mim principalmente, de colocar alguns pontos sobre os quais 
tenho refletido e meditado na realização do nosso trabalho. Na Secretaria, 
uma das minhas responsabilidades é essa negociação com os municípios na 
questão da integração. Então, pensei ser bastante interessante discutir o 
tema. 

O primeiro ponto que gostaria de colocar é que não podemos analisar a 
implantação do Fundo sem levar em consideração uma série de medidas e 
de questões que estão sendo levantadas em nível nacional. Estamos 
passando por várias crises, podemos dizer assim, que têm afetado 
diretamente os Governos e os cidadãos. 

As questões da estabilização econômica, da crise fiscal, da reforma do 
Estado, da reforma administrativa, com repercussão direta na questão do 
funcionalismo, da estabilidade, dos programas de demissão voluntária, da 
reforma do INSS, do programa de aposentadoria, tudo isso num momento 
em que o Governo Municipal se inicia e a administração estadual caminha 
para o final do mandato, somado ao conjunto de normas editadas na área da 
educação, no final do ano passado, traz uma repercussão e vai implicar uma 
série de mudanças. E é exatamente analisando esse contexto que a gente 
entende esses sentimentos das pessoas, sentimentos esses que vou resumir 
como sentimentos de desconfiança, de insegurança, que são sempre 
expressos pelas pessoas quando discutem com a Secretaria, quando 
buscam informação. 

Acredito que, nesse contexto, esses sentimentos são agravados ou pelo 
desconhecimento ou pelo conhecimento insuficiente das propostas, uma vez 
que, pela própria novidade destas, estamos tendo de cuidar da sua 
implementação ao mesmo tempo em que temos de cuidar do seu 
entendimento. Então, acho que isso é natural, e sentimos que essa 
ansiedade, essa insegurança, em alguns momentos. é generalizada, 
expressando-se, em algumas situações, como situações de conflito entre 
município e Estado. 

É essa a explicação que dou para esse quadro. E. entrando 
especificamente no tema, que é a questão dos impactos e das perspectivas. 
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destaquei alguns pontos sobre os quais gostaria de falar: O primeiro deles é 
que vejo uma grande importância na Emenda à Constituição n• 14, porque 
ela vai viabilizar financeiramente uma prioridade política. 

O que quero dizer com isso? Vamos lembrar a Constituição de 1988, que, 
nas suas Disposições Transitórias, obrigava os Estados e os municípios a 
aplicar no mínimo 50% das suas receitas, nos dez primeiros anos da 
promulgação da Constituição, no combate ao analfabetismo. Ora, se 
avaliarmos o cumprimento desse dispositivo constitucional, vamos verificar 
que ele não se concretizou. Então, aquela emenda é mais severa que o texto 
da Constituição de 1988, porque, além de vincular um percentual mínimo 
obrigatório para o ensino fundamental - e politicamente isso é muito 
importante, porque a Constituição fala na universalização do ensino 
fundamental -, cria praticamente a possibilidade da intervenção nos Estados 
e nos municípios que não cumprirem esse dispositivo. 

Então, a emenda constitucional veio aumentar o nível de exigência 
instituída na Constituição de 1988. Primeiramente, eleva o percentual 
mínimo aplicado no ensino fundamental de 50% para 60%. Depois, cria a 
possibilidade de retenção de recursos não aplicados no ensino fundamental, 
conforme a lei estabelece, pelo Fundo de Manu1enção de Movimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Acho que esse ponto é 
fundamental no texto da emenda. 

Além disso, a emenda prevê redistribuição desses recursos, criando a 
possibilidade de Estados e municípios que tenham o número de matrículas 
muito elevado virem a ser ressarcidos pelo Fundo. Os recursos desse 
ressarcimento podem ter duas origens: uma complementação da União, 
quando o valor médio do Estado for inferior ao valor que é fixado 
nacionalmente, ou uma redistribuição interna, em cada Estado, dos recursos 
previstos para a aplicação na educação. 

Ou1ro ponto que acho de grande impacto na implantação do Fundo é o 
fortalecimento do papel do município enquanto ator muito importante na 
administração da educação. 

Isso vai trazer, certamente, ganhos muito grandes para a -administração 
municipal e, principalmente, para a população. Então, na medida em que 
vamos ter uma rede municipal se consolidando no sistema municipal de 
educação, ou1ra conseqüência do Fundo será a alteração na organização da 
administração e na gestão da educação pública . 
· Agora, então, vamos ter um parceiro que, efetivamente, será parceiro, que 
terá uma rede própria, que terá que interferir nas regras da educação do 
Estado e, conseqüentemente, nas regras definidas para a educação 
nacional. 

Realço também a previsão da criação do Conselho de Fiscalização do 
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Fundo, que trará para o cenário da educação, mais uma vez, a participação 
da sociedade, com a incumbência de fiscalizar as contas públicas, as contas 
dos recursos alocados no Fundo. 

E a qualidade da educação? O Fundo terá repercussão na qualidade da 
educação? Acredito que sim. Não podemos analisar a dimensão do Fundo 
somente pela leitura da Emenda Constitucional n• 14 e da lei que o 
mobilizou. 

É importante lembrar que a LDB tem artigos muito importantes que visam 
á qualidade da educação. Ela fala da promoção da autonomia e da 
democratização das escolas. Então, vejam que esse texto é novo na LDB, na 
medida em que ela coloca, como princípio da educação nacional, a 
descentralização e a democratização na gestão escolar e a promoção da 
autonomia das escolas. 

Existe também na LDB, nos arts. 70 e 71, definição clara do que é despesa 
com a educação. O art. 71 prescreve exatamente o contrário: ele faz 
expurgo do que não é despesa com a educação. Acredito que isso será um 
ganho para a educação, pois vamos estar, de certa maneira, abrindo a caixa-
preta da contabilidade pública no que diz respeito à nossa área e eliminando 
o nível de desconfiança que existe entre Estado e União e entre município e 
Estado, o que gera mal-estar geral. 

Essa possibilidade vai melhorar a qualidade da educação, porque, se 
existem recursos destinados à educação e que não estejam sendo aplicados 
efetivamente nela, a criação do Fundo vai possibilitar a aplicação desses 
recursos na educação. 

É importante lembrar que, enquanto o Fundo vincula 15% das receitas de 
transferência para a aplicação do ensino fundamental. as pessoas estão se 
esquecendo de que tanto o Estado quanto os municípios continuam 
obrigados a gastar 25% das receitas de impostos em educação. 

O custo do ensino fundamental não é exclusivamente aquele valor médio 
do recurso do Fundo, porque, no ensino fundamental, Estados e municípios 
continuam obrigados a gastar 25% da receita, e, no ensino fundamental, 
15% de outras receitas. -

Então, com relação às transferências, ainda temos uma parcela de 10%, os 
15% que estão vinculados ao Fundo e ainda os 25% das outras receitas, 
sendo que, delas, 15% deverão ser aplicados no ensino fundamental. 

Então, é óbvio que o custo do município é maior do que o valor médio do 
Fundo. Só não vai ocorrer isso em situações de municípios que tenham o 
número de matrículas muito menor do que o valor médio do Estado. Nesse 
caso, o município será ressarcido pelo Fundo. 

Entendo que a criação do Fundo viabílizará melhoria da qualidade, 
especialmente nos municípios cujo número de matrículas é muito maior que 
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a capacidade mínima de atendimento. 

Outro ponto importante da qualidade, que é outro fantasma que anda 
incomodando as pessoas, refere-se a ganhos já ocorTidos. 

Outro dia até brinquei com o Deputado Gil mar Machado, dizendo que eles 
estavam com medo de que os ganhos que a área da educação pública 
estadual já conseguiu não fossem estendidos para a rede municipal. Acredito 
que a maior garantia de ampliação desses ganhos será exatamente o nível 
de sucesso que alcançarem na rede estadual. Ao transferirmos uma escola 
pública estadual para o município - escola com um colegiado atuante em 
uma mesma comunidade escolar - supomos que dificilmente aquela 
comunidade escolar aceite conviver com uma escola que seja administrada 
de outra forma. Então, o sucesso da extensão desses ganhos, na minha 
avaliação, dependerá do nível de institucionalização social que já foi 
alcançado por essas medidas. 

Na área de recursos humanos, o Fundo prevê também a destinação de 
percentual mínimo de recursos para o pagamento do magistério. Isso é 
totalmente novo. Nunca tivemos, em nenhuma legislação, uma fixação de 
percentual mínimo destinado á remuneração do pessoal do magistério em 
efetivo exercício. Para algumas localidades, essa é uma situação que vai 
trazer, com certeza, uma possibilidade de melhoria salarial. A lei permite 
também que, num período de 5 anos, se utilize parte desses recursos para 
qualificação de pessoal. 

Um outro impacto que a lei trará certamente será pela diferenciação de 
carreiras do magistério entre os Estados e entre os municípios. Não vamos 
ter mais aquele bloco tão grande de professores da rede estadual; vamos ter 
uma diferenciação de carreiras, que serão organizadas compativelmente 
com a condição financeira de cada município. 

Temos um outro ponto muito melindroso, que exige muito cuidado ao ser 
tratado, que é a questão dos funcionários que são hoje do Estado. O 
funcionário efetivo, com a municipalização, sofrerá remanejamento, podendo 
ser cedido ao município ou a outra unidade estadual da localidade. Ocorrerá 
também a dispensa dos professores designados e a dispensa do Diretor. Isso 
irá criar mal-estar. Temos sentido isso e estamos tentando criar novas regras 
para que possamos administrar essa situação com menos trauma. 
Contraditoriamente a essa situação de melindres e problemas individuais e 
de grupos de pessoas, o Fundo traz a perspectiva de organização de 
carreira, que é um ganho coletivo e um horizonte que deve ser considerado. 

Outro ponto importante a ser destacado com relação ao impacto do desafio 
trazido pelo Fundo é a organização sindical. Na minha avaliação, com 
certeza, na medida em que vocé cria carreiras independentes nos diferentes 
municípios, a organização sindical deverá também passar por profundo 
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processo de transfonnação. Será muito difícil qualquer trabalho sindical ser 
organizado para reivindicar somente remuneração e salários. Esse será um 
desafio da organização sindical para encontrar outras lutas unificadoras. 

Resumindo tudo o que disse, acho que temos grandes desafios. O principal 
é evitar perdas com a implantação do Fundo de Valorização do Magistério. 
Como temos que fazer isso? Evitar perdas com relação à receita, à 
qualidade da educação pública e à credibilidade da administração pública. 

Temos de buscar ganhos, promover ganhos com a implementação do 
Fundo, porque foi exatamente essa a sua concepção. É preciso ter muito 
cuidado e bastante habilidade nas negociações que forem feitas entre Estado 
e municípios, procurando estabelecer equilíbrio entre as despesas, as 
receitas e os ganhos com a educação. 

Além disso, precisamos produzir, cada vez mais, uma organização 
orçamentária e financeira transparente e eficiente. O conselho de 
fiscalização é fundamental, volto a dizer, porque vamos agregar ao 
Legislativo, que já tem a incumbência de fiscalizar o Poder Executivo, os 
conselhos de fiscalização do Fundo. 

Precisamos encontrar, também, novos modelos para a implantação da 
administração e da gestão pública, especialmente na área de pessoal. Se os 
modelos de administração pública não fossem os que existem hoje, os 
dramas, por exemplo, de se dispensar um Diretor, de professores 
concursados ou de remanejamento de efetivos seriam, provavelmente, bem 
menores. 

As estratégias para definição de planos, cargos e carreiras são também um 
grande conjunto de desafios que teremos de enfrentar, porque todo 
administrador deverá ter o cuidado de promover a melhoria salarial e a 
saúde financeira do município. Não poderemos administrar planos de 
carreira que inviabilizem a promoção salarial e signifiquem, por outro lado, a 
falência da administração pública. Esse equilíbrio, esse modelo de plano de 
carreira, será um grande desafio para os administradores e para os 
educadores que atuam na área. Teremos também de avaliar os modelos de 
gestão de escolas que estão instalados, a fim de percebennos quais serão os 
melhores para adotannos na nossa administração daqui para a frente. 

Já falei sobre a organização sindical. Ela terá de procurar e conseguir esse 
novo modelo de organização, aliado ao que ela já tem, modificado, não sei, 
porque não sou especificamente da organização sindical, mas percebo que 
alguma coisa terá de mudar. 

Finalizando, creio que o Fundo trará, neste primeiro momento, perdas 
individuais. Isso é real. Trará perdas individuais para algumas 
administrações municipais, que terão recursos retidos, para alguns 
funcionários, que perderão seu emprego, e para alguns Estados. É 
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importante falar sobre isso, porque o Fundo não penaliza apenas os 
municípios, ele vai atuar também junto aos Estados, retendo parte de suas 
receitas. No entanto, sinto, com certeza, que o Fundo viabilizará 
significativamente um grande grupo de ganhos coletivos. É por isso que 
tenho bastante tranqüilidade para realizar o meu trabalho, porque acredito 
nele, acredito nesses ganhos coletivos. Muito obrigada. 

Palavras do Sr. Antônio Luís de Noronha 
Sr. Deputado Gilmar Machado, colegas da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, senhoras e senhores, em primeiro lugar, acho importante 
estabelecermos um padrão comum de linguagem. O Fundo gerou um 
problema em Minas Gerais por uma razão muito simples. Em Minas Gerais 
temos a Lei Complementar n• 27, que regulamenta a criação de fundos. 
Todos os fundos em Minas Gerais são unidade orçamentária. O que significa 
isso? Eles têm orçamento próprio. Constam no orçamento do Estado como 
unidade orçamentária específica, com demonstração de sua receita e sua 
despesa. Gostaria de chamar a atenção de todos para esse fato, que 
permanentemente surge em qualquer discussão do aspecto contábil-
orçamentário-financeiro do Fundo. Infelizmente sou obrigado a usar projetor 
de "slides", porquanto não tenho a tecnologia para gerar as transparências 
em "data show". Espero que os senhores me perdoem. Não existe o Fundo 
Estadual de Educação. Existe um Fundo no âmbito do Estado. O que 
significa isso? Não tenho um gestor para esse Fundo. Também não existe 
um agente financeiro para esse Fundo. Quando comecei a examinar o 
aspecto da incorporação desse Fundo criado por emenda à Constituição e 
pela Lei n• 9.424, deparei com este problema: o que é esse Fundo? Cheguei 
à conclusão de que é simplesmente uma vinculação de receita e de despesa. 
Ou seja, havia receitas que eram, até então, de livre aplicação pelo Estado, 
como , por exemplo, os 75% da receita do ICMS. Desses 75%, o Estado foi 
obrigado, em virtude da lei, a vincular 15% à educação. O mesmo aconteceu 
com as transferências do FPE, do IPI e as federais. Em outros Estados é 
diferente, mas Minas Gerais é o único Estado que tem uma lei própria que 
regulamenta a criação de fundos estaduais. Esse Fundo nãÕ é um fundo 
estadual. Foi criado por lei federal e está sendo orçado para 1988 com base 
na lei que o criou. É orçado como vinculação de receita. Pela técnica da 
partida dobrada, se se vincula uma receita, é necessário vincular uma 
despesa . 

A transparência seguinte mostra as receitas que compõem o Fundo no 
âmbito do Estado. Vemos duas situações: a implicação no orçamento do 
Estado e no orçamento do município. Quanto ao ICMS, 75% eram recursos 
ordinários. Deixaram de ser. Vemos que 11,25% dessa receita foram 
vinculados ao Fundo, restando para o Estado 63,75%. No caso do município 
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aconteceu o mesmo. Ontem me foi feito um questionamento sobre isso. Dos 
25% que o município recebia como recurso ordinário para sua composição 
de receita de ICMS, 15% deixaram de ser receita ordinária, passando a ser 
receita vinculada. O município fica com 21,25% como receita ordinária, e 
3,75% são vinculados ao Fundo. Isso atinge o ICMS, o FPE e o IPI, bem 
como o FPM. Quando montei a estrutura do orçamento - verifiquem o quadro 
geral da receita -, criei duas classificações. No passado, tínhamos: 
ICMS/quota-parte do Estado e ICMS/quota-parte do município. Passamos a 
ter mais duas classificações: ICMS/quota-parte do Estado vinculada ao 
Fundo e ICMS/quota-parte do Estado vinculada ao município. 

O quadro seguinte mostra a composição dos tributos que consideramos 
como contribuição do Estado ao Fundo. No que se refere ao ICMS para 
1998, a contribuição do Estado será de R$662.000.000,00; do IPI, será de 
R$32.000.000,00. Esperamos ainda receber uma transferência da Lei Kandir, 
do Fundo de Compensação de Exportação, no valor de R$58.500.000,00, e 
de FPE, 15%, no valor de R$71.500.000,00. 

A contribuição do Estado ao Fundo será de R$824.751.000,00. Essa 
contribuição será em termos, porque, segundo a Lei Complementar n• 27, 
em Minas Gerais, a contribuição do Estado ao Fundo é despesa 
orçamentária. No orçamento do Estado não há essa contribuição registrada 
como despesa orçamentária. Vinculei o recurso na origem, quando da 
apropriação inicial primária da receita. As pessoas tentaram fazer uma 
análise, pegaram o orçamento do Estado, foram na unidade orçamentária, 
nos Encargos Gerais do Estado, onde está criada a conta orçamentária que 
faz a transferência de recursos do Estado ao Fundo, e, procurando 
transferência do Estado ao Fundo, verificaram que não existe contribuição 
de ninguém. 

O Estado não contribui para o Fundo como despesa orçamentária, ou seja, 
o Estado não empenha a despesa em favor do Fundo, não liquida despesa 
em favor do Fundo e não paga despesa como transferência em favor do 
Fundo. o município também não paga ao Fundo, não tem despesa 
orçamentária de recurso para o Fundo. Na apropriação da receita, o Estado 
já tem deduzido do ICMS bruto a sua quota-parte. Da mesma forma, quando 
o município recebe o ICMS, já o recebe com a dedução dos 15%. Como será 
apropriado isso? Quando fazemos a vinculação, em termos práticos significa 
que somos obrigados a criar uma nova subconta no sistema financeiro. 
Teremos uma conta normal do Estado, que vai receber 63,75% do ICMS, e 
uma outra conta bancária, no sistema financeiro, que vai receber os 11 ,25% 
e as demais perdas de receita do Estado para o Fundo - perdas em termos 
de receita vinculada. Em termos de recursos ordinários para o Estado, cada 
vez que vinculo uma receita há uma perda. 
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Depois da receita, vamos agora fazer a despesa do Fundo. Vinculei na 

receita. Tenho que posteriormente vincular na despesa. O quadro seguinte 
das fontes e usos da Secretaria da Educação para o orçamento de 1998 
demonstra a aplicação dos recursos do Fundo. Mostra todas as fontes de 
recursos da Secretaria da Educação e as despesas que estão programadas. 
Na antepenúltima linha, temos os recursos que a Secretaria da Educação 
programou. A Secretaria da Educação programou 60% para despesa de 
pessoal, como dispõe a lei, e o restante para outras despesas correntes, 
investimentos e outras despesas de capital. 

O Sr. Presidente - Interrompendo por um momento, quero dizer que 
percebemos que os participantes estão tendo dificuldades em anotar as 
transparências. Assim, gostaria de informar-lhes que estamos tentando 
providenciar cópias das transparências para todos. 

O Sr. Antônio Luís de Noronha - No quadro seguinte, temos o 
demonstrativo da conta da unidade orçamentária Encargos Gerais do 
Estado, Secretalia da Fazenda e Encargos Diversos. Essa conta registra as 
transferências globais do Estado que são feitas aos municípios. Se vocês 
observarem. vão ver, na terceira linha, as transferências, que são os 
recursos constitucionalmente vinculados aos municípios. Era onde eu 
registrava, no passado, os 25%. E, na antepenúltima linha, tenho destacado 
as transferências que o Estado fará aos municípios, vinculadas ao Fundo de 
Educação, ao magistério. Da mesma forma, quando o Estado receber a 
transferência do FPE, vou receber em duas contas, uma conta livre e uma 
conta vinculada ao Fundo. Quando o Estado transfelir recursos de ICMS ao 
município, vamos fazê-lo em duas contas, uma conta livre e uma conta 
vinculada ao município. Esse processo de c!iação de fundos, que está sendo 
usado pela União, como maneira de "aclarar" - para a realização de receitas 
e despesas públicas- tecnicamente não é bom. A observação da Ora. Eliana 
Novais, que clareia a execução orçamentá!ia, é neutra. Através da análise 
da execução orçamentá!ia, independentemente da c!iação do Fundo, temos 
possibilidade de obter o resultado na ordem imediata da aplicação de 
recursos, plincipalmente nesse caso, no qual não tenho um -fundo cliado. 
Simplesmente, cliei uma vinculação de receita, que significa para o Estado e 
para o município que uma parte do recurso foi tendo destinação específica, 
vinculante. 

Palavras do Sr. Carlos Roberto de Souza 
Exmo. Sr. Deputado Gilmar Machado, colegas da Mesa, pessoas 

presentes, Deputados, Prefeitos, é muito importante este debate que a 
Assembléia está realizando neste momento, porque, como tenho falado 
sempre, estamos no olho do furação, que é o processo de implantação 
dessas duas leis. A plimeira, a LDB, está sendo trabalhada por nós desde 
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1989. A segunda vem quase que como uma seqüência da primeira. Ela é tão 
importante, que se fazia necessária já há algum tempo. E esse processo de 
implantação vai demandar muita compreensão, entendimento, debate e 
aprimoramento, para que possamos atingir o objetivo da lei, que é 
proporcionar uma educação de qualidade para todos. 

Pelo temário do fórum, as palestras foram feitas para ter uma seqüência. A 
nossa era na tarde de ontem, mas foi transferida para hoje. Creio que foi até 
melhor, porque estamos aptos a compreender mais como se aplica a lei e 
imaginar as conseqüências desse processo, que é irreversível, porque é 
determinado por uma emenda constitucional. O texto constitucional é que 
determinou a implantação dessa lei. Vamos nos concentrar sobretudo na Lei 
n• 9.424, de implantação do Fundo. É um processo irreversível. Todos já 
estamos nos submetendo a ela. A sua implantação começa em janeiro de 
1998, queiramos ou não. 

Esse é um dado. Vejo até alguns movimentos pensando na perspectiva de 
anular, de postergar a implantação da lei. Eu trabalho com outra hipótese, a 
de que é inexorável, de que não tem jeito mesmo e que, em janeiro de 1998, 
estaremos implantando a lei na sua plenitude, vinculando os 15% das 
receitas transferidas para responder pelo financiamento da educação 
fundamental. Desse ponto de vista, qual o cenário que a gente pode 
vislumbrar com a implantação dessa lei? Iremos evitar muitas utilizações 
indevidas dos recursos que, inicialmente, eram destinados à educação. Eles 
estarão concentrados para responder ao financiamento da educação e, com 
isso, haverá um incremento do montante de recursos que chegará, de fato, 
às salas de aula. 

Do meu ponto de vista, a implantação da lei é positiva. Acredito que 
também é o pensamento da nossa entidade e da maioria das pessoas. o 
Noronha discordou da Eliane Novais e eu quero concordar com ela. A lei 
permite a todos uma melhor compreensão dos mecanismos de 
financiamento da educação. Um dos problemas cruciais é que todos nós -
sobretudo os que trabalham com a educação - temos muitas dificuldades de 
lidar com estatística, com número, com cálculo. o pessoal da área financeira 
sempre determinava os cálculos e tínhamos de concordar com isso até pela 
nossa incapacidade. Essa lei está forçando a formação de todos aqueles que 
lidam na área de educação a uma compreensão real desses mecanismos, 
não da despesa, com a qual tínhamos maior afinidade, mas da receita, pela 
qual teremos os recursos para financiar a educação. Nesse aspecto, 
também, a lei é muito importante, porque ela força, induz, sobretudo os 
municípios, à cobrança de impostos locais, próprios do município, que muitas 
vezes têm um processo de isenção quase que total. Em muitas cidades, os 
Prefeitos abrem mão da cobrança das taxas e dos impostos locais. Assim, a 
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lei vai promover uma maior compreensão do conjunto dos profissionais. 
Naturalmente, haverá uma predisposição até mesmo de se pagar mais 
impostos e de cobrar daqueles que devem esses impostos. Só assim 
poderemos oferecer um serviço público de qualidade. 

A conseqüência dessa lei é a municipalização? Não. A lei não detenmina, 
não impõe a municipalização, mas a induz. E diferente. O município tem de 
fazer prevalecer a sua autonomia e fazer o julgamento que achar 
conveniente para municipalizar ou não. É importante frisar que o Estado, que 
é o nosso parceiro, tem buscado - às vezes, até forçado - um entendimento 
no sentido de que essa cooperação induza à municipalização. Isso, porque o 
total das matrículas no ensino fundamental, na área estadual, é maior do que 
os recursos que vão ser vinculados do Estado para atendimento a essa faixa, 
e os municípios têm um recurso maior do que as matrículas de que dispõem 
no momento. 

Esse entendimento do Estado tem levado a uma série de ações que 
induzem, forçam até, o processo de municipalização. Mas o município não é 
obrigado por lei, a fazer essa municipalização. Ele pode optar por perder a 
receita, porque ela já está vinculada, e se o município não tiver o total de 
matrículas naquela proporção vai perder esses recursos, vai transferi-los 
para outros municípios ou para o próprio Estado. Trata-se de mecanismo que 
detenmina um ponto médio no Estado. Ponto médio significa que existe 
gente acima e existe gente abaixo. Os que estão acima vão perder recursos, 
e os que estão abaixo vão ganhar. É um ponto médio. 

Muita gente tem usado a expressão: está nivelando por baixo. Não é. Está 
nivelando. Alguém ganha, mas alguém perde. No caso dos municípios, no 
Estado de Minas Gerais, estudos preliminares estão apontando uma 
tendência de perda de recurso. Os últimos estudos estão apontando que 
haverá uma transferência de receitas dos municípios para o Estado, da 
ordem de R$1 06.000.000,00. O Estado, se não quiser a receita e quiser que 
o município fique com ela, está sendo justo. Mas, para isso, vocês têm de 
municipalizar, têm de ampliar a sua receita. Isso é um fato. A lógica 
detenmina isso. Agora, vamos ver as conseqüências disso. Mas antes vamos 
entender o processo. O Estado, nesse processo, vai sair do ensino 
fundamental? Não. Ele vai continuar no ensino fundamental e ainda terá a 
maioria das matrículas do ensino fundamental. A lei detenminou que 15% 
ficam vinculados ao ensino fundamental, 15% dos municípios, mas também 
do Estado. E 15% das receitas do Estado representam três vezes mais do 
que os 15% do conjunto dos municípios. Então, as matrículas do Estado e as 
dos municípios, mesmo no ensino fundamental, ainda vão ter uma proporção 
de 63% para o Estado e 33% para os municípios. Há uma tendência em se 
manter nessa proporção e, hoje, os municípios têm um número de matriculas 
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equivalente a 26% do total de matriculas públicas em Minas Gerais. Ainda 
há uma defasagem nesses números de matricula. E é por isso que o Estado 
vem nessa política, de uma certa maneira, em muitos lugares, de induzir, de 
forçar mesmo esse processo de municipalização. 

Agora, o município tem de estar consciente desse processo, consciente de 
sua autonomia, e fazer as disputas políticas, como foi colocado numa mesa 
anterior. É uma questão de consciência, mas é também uma questão de 
disputa por recursos e de disputa política nesse espaço. Por que o Estado 
tem a postura de não aceitar essa receita de R$1 06.000.000,00? Se o custo 
médio é de R$340,00, daria para ele responder por, mais ou menos, 300 mil 
matriculas a mais. Por que o Estado quer repassar isso para os municípios? 
Na verdade, o Estado não tem um custo de apenas R$340,00. O custo do 
Estado é muito maior do que isso. O Estado gasta R$2.200.000.000,00 com 
a educação. Desse total, que dá os 43% que o Estado divulga, se se fizer a 
mesma sistemática de custo-aluno, dividindo esse total pelos 3 milhões e 
poucos de matriculas, tem-se por volta de R$700,00 a R$750,00 por aluno. É 
o custo do Estado, hoje. Se se retirar um grande custo que o Estado tem 
com a aposentadoria - o Estado gasta R$600.000.000,00 -, ainda vai ficar 
um custo por aluno em tomo de R$600,00. Se ele transfere esses alunos 
para o município, porque recebe por eles apenas R$340,00 e quer dispensar 
esses R$340,00, ainda assim vai ter, mesmo considerando os aposentados 
que permanecerão na folha do Estado, já que o Estado não tem jeito de se 
livrar dessa despesa, um saldo de R$260,00. Cada matricula custa ao 
Estado R$340,00, mesmo dispensando o aposentado. Então, ele vai 
dispensar essa matricula, dispensar só R$340,00, e não R$600,00. Para o 
Estado é extremamente vantajosa a transferência das matriculas. 

Não penso que a absorção das matriculas seja um problema que não tenha 
retomo, porque dá para se ajustar o sistema operacional, dá para se ofertar a 
educação mesmo com uma certa dificuldade. Os municípios teriam 
condições de superar isso. Agora, o que é mais vantajoso nesse processo 
todo e mais problemático para as Prefeituras são os custos futuros que esse 
processo induz. Estamos numa mesa para imaginar as conseqüências do 
processo de municipalização e o que a municipalização determina. O custo 
futuro será realmente o grande problema dos Prefeitos e dos secretários de 
Educação. Por quê? Porque, primeiramente, transfere-se o custo da 
educação, que é basicamente custo de pessoal. Entre 70% e 90% dos custos 
com educação, podendo variar, são custos com pessoal. E pessoal não é 
uma despesa qualquer de que você pode se livrar. A Eliana acabou de 
mencionar que temos uma rigidez no processo com a inflação estabilizada e 
você não tem mais condições de fazer um jogo com a folha, ou seja, você 
não tem mais flexibilidade. 
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O que vai acontecer? Essas matrículas deixam de ser estaduais e passam 

a ser municipais. Os funcionários deixam de ser estaduais e passam a ser 
municipais. Eles terão de entrar por concurso público, porque só existe essa 
forma de entrar no serviço público; eles terão uma carreira à qual, pela 
nossa tradição, terá de ser incorporada alguma vantagem por tempo de 
serviço. Ninguém vai conseguir sair disso, e haverá vantagens na carreira 
por mérito, o que é importante. De fato, essa carreira vai crescer. Se você 
municipalizar e não houver uma perspectiva de aumentar o número de 
funcionários, esse custo vai crescer sozinho, porque é o custo da carreira. 
Agora, há o custo que não estamos embutindo ou conseguindo projetar, que 
são as licenças, as licenças-saúde, as licenças-prêmio e, sobretudo, as 
licenças-maternidade que. no nosso meio, têm um custo muito alto. Mais do 
que isso, no final do processo, há o custo previdenciário, da aposentadoria, 
que virá para os cofres municipais e incidirá sobre o Tesouro Municipal. O 
pior dessa situação toda é que grande parte desses profissionais virá do 
sistema estadual, trazendo grande tempo de serviço da rede estadual. Esse 
tempo de serviço será computado para efeito da aposentadoria nos 
municípios. 

Então, em pouco tempo, muito antes do que o tempo que o Estado teve 
para chegar na situação de ter 25% das suas receitas vinculadas com o 
custo da aposentadoria, os municípios também terão essa mesma 
proporção, porque a pessoa trabalha 20, 15 anos no Estado, faz um novo 
concurso na Prefeitura, traz o seu tempo de Estado, e com 5, 10 anos estará 
se aposentando na Prefeitura. É um custo que, rapidamente, estará 
comprometendo as finanças municipais. 

É importante que os Prefeitos, ao fazerem essa municipalização- que está 
sendo um processo induzido pela lei, porque haverá uma retenção de 
recursos que são originalmente dos municípios que, por sua vez, não devem 
perder esses recursos -. tenham esses cuidados, devem prever esses 
cenários, para que não venham a inviabilizar o seu município em médio ou 
longo prazo. Devem pensar nesses problemas também. 

Só que agora vão municipalizar sobretudo aqueles municfpios que vão 
ganhar receitas. vão aumentar receita, vão ter muito mais recursos e, com 
mais recursos, terão mais poder. Mas acontece que os recursos se 
estabilizam, e as despesas vão só crescendo. Ele tem que ter esse cuidado, 
visualizar esse cenário . 

Mas como esse é um processo inevitável, e a maioria dos municipios terão 
mesmo que municipalizar alguma coisa, qual deve ser o procedimento do 
município? 

Se têm mesmo que fazer a municipalização, vamos tentar fazer da forma 
mais racional possível, incorporando mais recursos e menos despesas. O 
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que é muito comum é que existam escolas municipais ao lado de escolas 
estaduais, e as escolas, muitas vezes, têm grande parte de sua capacidade 
ociosa. Então há a necessidade de municipalizar. Vamos municipalizar o 
aluno, e não a escola ou a turma. Vão completar a capacidade da municipal, 
transferindo o aluno da escola estadual para a escola municipal, porque 
dessa maneira, se já se tem o curso, o prédio, a diretora, o professor, o 
pessoal de limpeza, completar-se-ia a sua capacidade naquela escola. 
Agindo assim, seria feita a municipalização dos recursos e não da despesa. 
Essa é a municipalização que interessa ao município. 

Com esse processo, o município terá condições de ampliar a sua 
capacidade de receita sem aumentar a sua despesa. Mas isso não é tudo. Às 
vezes é necessário mais municipalização. Essa capacidade logística não é 
suficiente para absorver toda a municipalização que é necessária. 

Então, devem-se municipalizar as turmas e não as escolas. Por quê? Às 
vezes, o prédio tem ainda alguma capacidade ociosa, ou tem uma 
capacidade de crescimento, é possível construir mais uma sala e aumentar 
turmas. Então, não haverá o custo operacional da direção, o custo das 
funções-meio, das funções de auxílio, haverá mais o incremento do custo 
operacional do professor. Então, devemos transferir, absorver turmas e não 
absorver escolas. 

Mas se mesmo assim ainda for insuficiente e for necessário um processo 
de municipalização maior, vamos ver o que podemos fazer. Ontem, o 
próprio Secretário da Educação falou para nós que temos cursos 
diferenciados. Por que vamos pegar os de maiores custos? Vamos pegar os 
de menores custos? O de menor custo é o de 1• à 4" série e não de s• à a•. 
O de menor custo é o urbano e não o rural. 

Houve uma resolução do Estado, no mês de agosto, que dava prioridade à 
escola rural, mas uma prioridade que na prática tem um significado de 
indução da municipalização da escola rural e não da urbana. Claro que cada 
cidade vai ter sua realidade, vai ter que fazer sua análise local. A escola 
urbana é muito mais barata que a escola rural. É quase três vezes mais 
barata. Dessa forma, o município tem condições de fazer uma gestão mais 
segura e mais tranqüila. Essa é a posição que a UNDIME tem levado a todos 
os municípios. Deve-se fazer a municipalização dentro de preceitos que não 
inviabilizem a situação. Somos favoravéis a essa lei porque ela busca 
equalizar os recursos e significa uma melhora da educação no conjunto do 
Pais. O que não podemos admitir é que isso seja uma camisa de força, uma 
perda de autonomia dos municípios com esse processo. 

Estamos sabendo que o Estado determinou uma meta de municipalizar 
500 mil matrículas em Minas Gerais. Fazer isso num processo tão acelerado, 
num momento em que os municípios estão sofrendo com perdas de 
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recursos, será muito difícil. Assim, gostaria de concluir as questões 
extremamente importantes, que são as do ponto de vista operacional. A 
maioria das pessoas aqui estão ansiosas para resolver esses problemas 
operacionais, de como proceder. Creio que depois poderemos aprofundar um 
pouco mais nas questões. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição do Sr. Carlos Roberto de 

Souza, da UNDIME. Neste instante, daremos início à fase de debates. A 
Presidência infonna ao Plenário que os participantes poderão fonnular 
perguntas aos senhores conferencistas. As questões poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar os 
debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se 
identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensando as fonnalidades das 
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua 
intervenção. Vou fazer um bloco de três perguntas para cada conferencista, 
intercaladas com perguntas orais, para que possamos ter objetividade. É 
grande o número de perguntas, e necessitamos de objetividade e agilidade 
para que todas sejam respondidas. 

Debates 
O Sr. Presidente - Vou iniciar pela Profa. Maria Eliana Novaes. A primeira 

pergunta vem da Profa. Leila Deotti: "A Secretaria poderá aproveitar 
professores efetivos para os cargos de auxiliar de secretaria, secretária e 
professor do uso da biblioteca?". Na mesma linha, vem uma pergunta do Sr. 
Itamar Souto de Oliveira, Presidente da Cãmara Municipal de Rubim: "A 
senhora diz que estão sendo estudadas regras novas para o pessoal não 
efetivo. Seria possível adiantar alguma coisa a respeito dessas regras?". E 
uma outra pergunta, da Secretaria Municipal de Jacutinga: "A senhora falou 
em perdas individuais. Dá para calcular a porcentagem de profissionais na 
educação que, com a municipalização, perderão seus cargos?". Esse é o 
bloco de perguntas para a Sra. Eliane Novaes, que tem 5 minutos para dar 
as repostas. 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Sobre o aproveitamento do professor e do 
funcionário efetivo, temos regras que definem as possibilidades desse 
processo. Então, não vamos promover desvios de função. Penso que isso é 
muito importante. Cada pessoa será aproveitada confonme a especificidade 
do cargo e. vamos dizer assim, a habilitação que ela tem. Eu não vou 
colocar um nrofessor sem habilitação para lecionar detenminadas disciplinas 
nem vou coiocar um funcionário administrativo na regência de sala. Quando 
falo "eu", quero dizer que o Estado não vai promover isso. Penso que a 
questão do desvio de função é indesejável. Sendo indesejável na 
perspectiva do funcionário, acredito que a administração jamais irá promovê-
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lo. É importante que esse ponto fique claro. 

Sobre a questão de novas regras para pessoal designado para direção e 
tudo, o que coloquei é que esses são desafios que temos que enfrentar. Nós 
não as temos ainda. O que coloquei é que, se fossem outras as regras, nós 
não estaríamos passando por todas essas dificuldades que vimos 
enfrentando. 

Sobre a questão de perdas individuais, o grupo que será mais atingido, no 
primeiro impacto, é o dos professores designados, pois eles serão 
dispensados. Temos uma porcentagem de designados, no conjunto do 
Estado, que varia de 25% a 30%. Isso no Estado. Em algumas localidades 
ela é maior, em outras é menor. Então, supondo que isso se mantenha mais 
ou menos igual, em cada localidade, teríamos essa perda de 25% dos 
funcionários. Mas temos que pensar o seguinte: isso só vai ocorrer em caso 
de municipalização de escolas e de alunos também, porque aqueles que 
iriam, eventualmente, para a escola estadual, se deixam de fazê-lo, haverá a 
redução de turnos na escola estadual e, conseqüentemente, redução do 
número de funcionários que atuam naquela escola. Temos que pensar que o 
município, de repente, não terá alunos para a rede municipal e a rede 
estadual. Se o município absorver alunos que iriam para a rede estadual, 
conseqüentemente serão reduzidas as turmas da escola estadual, havendo 
também a redução do quadro de pessoal. 

No caso das designações, se o município ampliar a sua matrícula, 
principalmente ampliando turmas, o município terá que ampliar o seu quadro 
funcional. Então, aquele designado que está sendo dispensado pelo Estado 
provavelmente virá a ser contratado ou até nomeado pelo município. Isso 
dependerá da legislação própria de cada município. Temos municípios que já 
têm funcionários concursados. Nesse caso, eles serão chamados. Agora, 
vamos supor que os funcionários dispensados do Estado não sejam 
absorvidos pelo município. Eu não estou aqui fazendo ironia, mas é uma 
constatação da realidade. Os funcionários que serão chamados a trabalhar 
pelo município encontram-se hoje desempregados, imagino. Se eles têm 
disponibilidade para começar a trabalhar é porque não estãõ trabalhando. 
Então, vamos absorver um contingente de profissionais supondo que eles 
não sejam os mesmos que estavam atuando em nível estadual e que 
estavam desocupados e vamos deixar um outro grupo de funcionários 
desocupados. 

Acho que é muito importante lembrar um ponto sobre o qual o Dr. João 
falou ontem. É a questão da expansão da rede pública. Olhe, temos tido um 
significativo aumento das matrículas na rede pública, nos ensinos médio e 
fundamental também, especialmente de 5" à s• série. Então, ao mesmo 
tempo que você reduz as chances de aproveitamento dessas pessoas nas 
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quatro séries, na medida em que elas possuírem habilitação, cria-se um 
outro mercado de trabalho, com a ampliação da s• e da a• séries e do ensino 
médio. 

Então acho que há um período de acomodação, mas, volto a dizer, 
coletivamente, com certeza, teremos ganhos, porque inclusive aquela 
pessoa que tem habilitação e está designada nas quatro primeiras séries, se 
ela vier a ser designada para a s• e a a• séries do ensino médio vai ser 
reaproveitada com ganho salarial. Acho que já respondi. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Vamos agora conceder a palavra ao Sr. Levy 
Geraldo, do SIND-UTE, que fará a sua exposição oralmente. Solicitamos 
objetividade e agradecemos. 

O Sr. Levy Geraldo - Bom dia. Tenho duas perguntas para a Eliana 
Novaes. Primeiramente, estou desconfiado de que o Estado não está 
entendendo essa questão do "fundão". Pegando um gancho na fala do 
Carlinhos, a lei induz à municipalização, mas o Estado não induz. Ele está 
obrigando os municípios a se municipalizarem em cima de vários critérios: a 
questão de dois por um. Para se abrir qualquer vaga no 2" grau, hoje, é 
preciso ter dois por um. Se o município não tem ainda o 2" grau, tem que ter 
120 alunos, tem que ter laboratório, tem que ter professores habilitados. 
Trata-se de uma série de critérios, e com isso, para mim, ele não está 
induzindo, está obrigando. E queria saber como vão ficar os municípios que 
não aceitarem essa obrigação da municipalização. 

Na segunda pergunta, quero saber sobre a validade desse acordo, esse 
convênio de cooperação mútua. Está certo? É o seguinte: tentando pegar um 
pouquinho da história, nós, que somos trabalhadores da educação, na época 
do Governo Newton Cardoso tivemos uma oferta mais ou menos desse tipo, 
para os professores irem para o Quadro Permanente. Então, eles receberam 
um monte de propostas, de coisas interessantes, e hoje estão recebendo 
R$145,00, R$155,00, uma miséria de salário. Eles estão na miséria. 

Outro ponto é a municipalização da saúde. Quando se começou a 
municipalização da saúde, era um mar de rosas; hoje já não é mais. 
Também quanto ao médico da família, quando o Governo fez sua 
propaganda, era uma beleza. Hoje, quando o Prefeito vai receber o dinheiro, 
não é isso. Está certo? Além disso, às vezes eles não respeitam a própria lei. 
Por exemplo, todo mundo fala na Constituição Federal, e lá está escrito que 
a União tem de gastar 1a% com a educação, e que desses 1a%, 50% desse 
valor, que no mínimo são 9%, têm de ser gastos com o ensino fundamental. 
Só que eles não respeitam a Constituição Federal. Também o Estado não 
respeita, porque o art.34 da Constituição Estadual diz o seguinte: "Os 
trabalhadores do Estado terão seus salários corrigidos em nível de outubro 
de 19a6", e o Estado não acata esse artigo da Constituição. Quer dizer, eles 
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não respeitam a Constituição Federal e não respeitam a Constituição 
Estadual. 

E quanto a um acordo sobre o qual não há nenhuma lei que garanta que os 
trabalhadores efetivos, gente, vão ficar em adjunção até aposentar? E é isso 
que a Secretaria está falando. Ela está falando, em todas as 
Superintendências, que os efetivos vão ficar em adjunção até aposentar. É 
esse o engodo para os Prefeitos aceitarem a adjunção: eles vão ganhar os 
alunos e os recursos, e os professores serão pagos. 

Mas quem garante que, na hora em que o Walfrido sair, na hora em que 
entrar um novo Governador, isso estará de pé? Um exemplo - eu não quero 
isso, mas todo mundo sabe que Newton Cardoso gosta de obra. Vocês 
acham que Newton Cardoso vai pagar professor, se ele for eleito? Com o 
meu voto não vai ser não. Mas, se eleito, ele vai pagar professor, se está 
canalizando recursos para obras? (- Palmas.) 

O Sr. Presidente - A Profa. Maria Eliana Novaes terá 3 minutos para sua 
resposta. 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Acho até possível que a administração 
pública ainda tenha dúvidas com relação à organização do Fundo. Vou 
repetir o que já falei: estamos enfrentando o desafio de entender a legislação 
e de implantá-la simultaneamente. Reconheci publicamente que estamos 
com dificuldades. 

"Como ficará o município que não vai se municipalizar?" O Carlinhos já 
colocou aqui que a municipalização é uma opção do município. Ele pode 
decidir que não quer expandir sua matrícula, mas tem que estar ciente de 
que isso acarretará perda de receita para o município. Isso não é decisão do 
Estado; isso é o texto da emenda constitucional e da lei que a regulamenta. 

"Que garantia o servidor tem?" A fala do Levy nos dá argumentos para 
entendermos a situação. 

Dizer que o convênio não tem lei é uma má-compreensão. O que não 
temos, no momento, é uma lei específica que regulamente o processo de 
descentralização do ensino, previsto no art. 197 da Constituição Estadual, 
que vai acabar também envolvendo a questão da implantação do "fundão". 

Existe já um projeto de lei sobre esse tema em tramitação na Casa, de 
autoria do Deputado Gil mar Machado, projeto esse que o Executivo também 
vem acompanhando. 

Independentemente desse projeto, os convênios que o Estado, através da 
Secretaria da Educação, tem assinado com os municípios estão, 
obviamente, embasados em instrumentos legais existentes. 

Onde vamos buscar amparo para a cessão de funcionários ao município? 
No Estatuto do Magistério. Lá está prevista a "Adjunção dos Funcionários do 
Quadro do Magistério aos Municípios". 
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Onde vamos busca·r amparo para a cessão de funcionários do Quadro 

Pemnanente ao município? Na legislação específica que trata do Quadro 
Pemnanente. Isso já está regulamentado em lei. 

Então, independentemente de municipalização, esses processos já 
poderiam ocorrer. 

Para a cessão de patrimônio, existe regulamentação própria. Assim, todas 
as ações da Secretaria estão organizadas em cima de legislação que já 
existe. 

A fala do Prol. Levy nos apresenta um contraponto. Ele levantou artigos 
constitucionais que não estariam sendo cumpridos. Acho, entretanto, que 
mais do que estar previsto no texto legal, o que nos assegura o cumprimento 
desses princípios é a disposição moral dos governantes. Esse é um dado 
importantíssimo a considerar. Além da disposição moral dos governantes, é 
valiosíssima e necessária a fiscalização da sociedade. 

Então, estar na Constituição, haver uma lei que regulamenta o assunto por 
si só não garante o cumprimento do dispositivo legal. 

O Sr. Presidente - Vamos, agora, fazer um bloco de perguntas ao Dr. 
Antônio Luís Noronha. 

o Sr. Adílson Grilo Magalhães, da AMESP de Pouso Alegre, faz duas 
perguntas: "O senhor poderia demonstrar como vincular os 15% no 
orçamento da Prefeitura?""Como deverá ser a folha de pagamento da 
Prefeitura: a professores, que recebem 60% do Fundo, e a servidores da 
educação, que recebem das demais parcelas?" 

A segunda pergunta vem da Sra. Cláudia Helena Mendes dos Santos, do 
Tribunal de Contas do Estado: "O art. 1° da Lei 9.424, de 1996, não 
especifica a instituição, pelo município, do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, mas tão-somente pelo Estado e pelo Distrito 
Federal. Pela primeira vez, o art. 7° do mesmo diploma legal preceitua que 
os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, serão utilizados 
também pelos municípios, para fins de controle dos recursos públicos 
repassados a ser exercido pelo Tribunal de Contas, bef!l como para 
gerenciá-los. Não seria necessária a criação do Fundo pelos municípios, ou 
bastaria a criação de contas únicas e específicas, confomne aludido no art. 3° 
e a exemplo do que ocorreu no Estado de Minas Gerais?" 

A última pergunta deste bloco é da Sra. Gauba Rodrigues Ferraz, da 
Câmara Municipal de Cataguazes: "Explicar a vinculação da receita e 
despesa no ãmMo do Estado". O senhor terá 5 minutos para dar as 
respostas . 

O Sr. Antônio Luís de Noronha - Primeiro, a questão do senhor de Pouso 
Alegre. Vou explicar o que vamos fazer. lnfomnou-me o colega da UNDIME 
que haverá, especificamente em novembro, um fórum técnico que discutirá 

·L-------------------------------~ 
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as questões práticas de contabilização de receita e despesa desse Fundo. O 
que me é solicitado é demonstrar como vincular os 15% do orçamento da 
Prefeitura. Eu precisaria de um quadro negro, mas vou tentar falar. Vou 
explicar e depois, se o senhor quiser, faço a demonstração gráfica desse 
registro orçamentário. Até o Orçamento de 1997, tem-se um grupo de receita 

. que é receita tributária, transferência do Estado, quota-parte do Município no 
ICMS. Conreto? Temos essa classificação. O senhor vai criar mais uma sub-
conta nesse lugar. Terá quota-parte do município pelo valor total, dois 
desdobramentos - quota-parte do município livre e quota-parte do município 
vinculado ao Fundo - com duas contas bancárias, uma registrando o recurso 
livre, a outra registrando o recurso vinculado. A saída na despesa é simples. 
Não existem professores que recebam 60% do Fundo ou professores que 
recebam de outras fontes. O senhor tem despesa de pessoal vinculada ao 
Fundo 60% da folha e despesa de pessoal que o senhor vai financiar com 
outros recursos, que seriam os 40% restantes. Quando o senhor fizer essa 
vinculação na receita, eu sugiro que crie uma origem de recurso diferente. 
Aqui em Minas nós criamos a origem 8. Quando o senhor empenhar, 
empenha 60% da folha na origem 8, que vai corresponder à receita 
arrecadada, e realiza a despesa dessa forma: seria 60% na origem 8 e 40% 
com origem zero. Respondido? 

A questão da colega do Tribunal de Contas. Quem é? Pois não. A lei não 
especifica instituição do Fundo nem pelo Estado. Ela diz que o Fundo é no 
âmbito do Estado e não no Estado. A obrigação constitucional da 
fiscalização do Tribunal está clara no texto legal, vai ser feita, e a facilidade 
disso, "a senhora deve concordar comigo", está clara quando crio a origem 
de recurso. Estou vinculando toda a receita como origem 8, acabei de 
explicar; e toda a despesa como origem zero. Os recursos do Fundo, 
incluindo a complementação da União, quando essa complementação 
chegar, vai chegar para mim sob forma de FPE. Só que FPE é com origem 
8, ou seja, FPE vinculado ao Fundo. A União também, quando transferir 
recurso para o Estado e o município, vai identificar transferência de recurso 
ordinário livre, transferência de recurso vinculado ao Fundo. Todos os 
municípios já tiveram suas contas vinculadas abertas, como também o 
Estado. Respondido? 

A vinculação de receita e despesa no âmbito do Estado, eu perguntaria: já 
distribuíram para os senhores? Vai ser distribuída à tarde. Pois não. A 
vinculação da receita foi feita com a criação dessa origem. Eu criei uma 
origem 8 na despesa que vai identificar, nas unidades orçamentárias 
Secretaria da Educação e encargos gerais, qual o montante de recursos da 
transferência ao município que está sendo financiado com origem de recurso 
8. O valor somado corresponde ao que eu vinculei na receita orçamentária 
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do Estado. Respondido? 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto, para sua 
exposição. Dispõe de 3 minutos. 

O Deputado Raul Lima Neto - Eu gostaria de fazer uma pergunta dirigida 
ao Sr. Canos Roberto. Evidentemente, imagino a boa intenção do nosso 
Governador em municipalizar o ensino, ainda mais minha filosofia é 
municipalista. 

Sabemos que o município é a célula "mater" da sociedade, do Estado, e 
precisamos descentralizar ao máximo, de sorte que cada comunidade possa 
administrar as suas próprias necessidades, o seu próprio progresso. 
Evidentemente, é preciso haver uma reforma tributária para que haja uma 
distribuição mais justa dos impostos do município. 

O senhor é o Diretor da ... 
O Sr. Canos Roberto de Souza - Da UNDIME, que é a União dos 

Dirigentes Municipais de Educação. 
O Deputado Raul Lima Neto- Gostaria de fazer apenas uma pergunta a V. 

Exa. Tenho recebido muitas denúncias de professoras, de diretoras que, de 
repente, passaram a ser perseguidas por Prefeitos, por partidários políticos. 
Sabemos que esses repasses devem ser administrados segundo a lei. No 
entanto, muitas vezes, Prefeituras e Prefeitos não administram segundo a 
lei, causando, realmente, algum impacto negativo na implantação da 
municipalização do ensino no Estado de Minas Gerais. 

Segunda pergunta: não é ainda muito cedo para já introduzir essa 
obrigação ao município, ou seja, se ele não tem as condições para 
administrar a receita e a despesa, não se está passando o abacaxi sem a 
faca para ele descascar? O fato é que muitos obstáculos têm surgido, 
impedindo que se concretize a municipalização, principalmente, devido ao 
não-conhecimento da maioria dos administradores municipais e daqueles 
que compõem a classe dos professores do assunto municipalização. Essa é 
a minha pergunta . 

o Sr. Canos Roberto de Souza - Primeiramente, eu gostaria de dizer que a 
UNDIME é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que 
tem seção em cada Estado, e sou Presidente da seção de Minas Gerais. A 
expressão dirigentes deve-se ao fato de que em alguns lugares eles são 
secretários, chefes de departamento, chefes do órgão, etc. Então, essa 
expressão genérica envolve todos os secretários. Portanto, falo aqui em 

· nome dos secretários municipais . 
O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Gilmar Machado, eu gostaria de 

encaminhar a pergunta a ele, mas gostaria também que algum dos outros 
conferencistas pudesse ajudar nessa resposta. 

O Sr. Presidente- A Prof" Eliana Novaes também irá se pronunciar. 

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



804 
O Sr. Canos Roberto de Souza - Creio que sempre existem acusações 

direcionadas aos municípios. Por exemplo, não vamos repassar recursos 
para os municípios porque eles não sabem gerenciar, existe muito desvio, 
etc, etc. Quero afirmar que, eventualmente, pode haver realmente um ou 
outro local que apresente problemas. No entanto, a grande maioria dos 
municípios tem administrado os recursos públicos muito melhor do que 
quando são administrados centralizadamente. Não é para o município que se 
levam R$20.000.000.000,00 para salvar Bancos. O próprio processo é 
educativo. Se houver essa perseguição, que a sociedade local se mobilize e 
troque essa liderança na próxima eleição. A democracia é isso, é a 
convivência dos contrários. Precisamos aprender a respeitar as lideranças e, 
no momento certo, fazer a substituição necessária. Acho que não é a 
administração municipal que cria o problema. O problema é que, por não 
confiarmos muito nas instituições, temos dificuldade em acreditar nas regras 
do jogo, já que estas costumam mudar quando o jogo está sendo jogado há 
muito tempo. Aí é que está o problema. 

Sobre se é cedo ou não, devo dizer ao Deputado que acho que é cedo. 
Chegamos até a discutir sobre a velocidade desses impactos, que trarão 
muitos prejuízos, sobretudo àqueles municípios que vão perder, embora 
estejam fazendo um bom serviço no que diz respeito à oferta de educação 
básica de qualidade. Esses municípios vão ter muitos problemas. No meu 
município, por exemplo, o custo médio por aluno é de R$750,00. Conduzindo 
todos os recursos para o ensino fundamental, incluindo os que, em tese, 
deveriam ser gastos com educação infantil e educação de jovens e adultos, 
teremos disponíveis entre R$460,00 a R$500,00, no máximo. Quer dizer, de 
um ano para o outro teremos 1/3 de recursos a menos. Então, haverá, sem 
dúvida, um impacto nesses municípios. Para os outros, haverá um impacto 
positivo. 

o que chegamos a discutir e a propor? Acho que é possível haver uma 
concordãncia do Estado quanto ao processo de implantação. A emenda à 
Constituição determina o prazo de cinco anos para o processo de 
adequação. A Lei n• 9.424, do Fundo, estabeleceu apenas um ano para sua 
aplicação. A nossa idéia é que, se houver uma lei estadual regulamentando 
a implantação do Fundo no Estado, ela estabeleça uma graduação: no 
primeiro ano, vincularia 10%; no segundo, 12%; no terceiro, 14%, e no 
quarto ano, 15%. Aí graduaríamos o impacto sobre as finanças municipais, e 
haveria tempo para as administrações municipais se adequarem à nova 
realidade, permitindo a manutenção daquela qualidade de serviço que todos 
desejamos. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Queremos lembrar que à tarde 
estaremos recolhendo todas as sugestões para incluí-las no projeto de lei em 
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tramitação, a fim de tentàrmos acertar essas questões. 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Quanto à questão levantada pelo Deputado 
Raul Lima Neto, acho que a exposição do Carlinhos está correta. 

O Deputado Raul Lima Neto- Gostaria só de completar, em I minuto ... 
O Sr. Presidente - Deputado, temos aqui uma série de pessoas já inscritas. 

Solicito que o Deputado permita que ela responda à pergunta já formulada. 
O Deputado Raul Lima Neto - Quero apenas 30 segundos para formular 

melhor, Deputado. Isso vai orientar a resposta e contribuir para o projeto em 
tramitação na Casa. 

Sabemos, professora, que é louvável toda iniciativa de municipalização. O 
município precisa ter autonomia administrativa, política e até educacional. É 
um processo de evolução a que temos de chegar o mais rapidamente 
possível. Entretanto, levantamos um problema que tem acontecido muito. 
Tenho recebido diversas denúncias de professoras e Diretoras que estão 
sendo perseguidas politicamente por facções partidaristas de Prefeitos do 
interior. Tem sido tomada alguma medida para proteger essa minoria, como 
disse o Carlos Roberto? Gostaria que a senhora também me respondesse. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, a Sra. Maria Eliana 
Novaes, que disporá de 3 minutos. 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Quanto à questão específica dos diretores, já 
existe um projeto de lei em tramitação na Assembléia - parece que aprovado 
em 1" turno - que trata da questão. Ele não vai resolver a questão da 
perseguição política. Como disse o Carlos Roberto, só a evolução da 
sociedade, com a punição dos administradores que agem dessa forma, é que 
vai resolver o problema. Mas, pelo menos, a proposta do projeto tende a 
reduzir a questão da perda financeira salarial dos professores. 

Gostaria de voltar à primeira parte da sua questão, que se refere à 
descentralização e à eventual existência de prefeitos corruptos. Uso esse 
termo corretamente, porque quem não faz as coisas previstas em lei é desse 
nome que deve ser chamado. Esse argumento foi muito utilizado quando a 
Secretaria resolveu promover essa intensa descentralizaçãQ de recursos 
para as caixas escolares. Naquela época, esse fantasma e êsse medo de 
que as diretoras não soubessem utilizar bem esse dinheiro e de que o 
desviassem apareceu várias vezes. O que está ocorrendo hoje prova 
exatamente o contrário. Prova o contrário por uma questão estatística. As 
chances de eventualmente conseguirmos um governador, um presidente da 
República irresponsável e até corrupto são muito maiores do que as de 
conseguirmos 853 prefeitos incapazes e irresponsáveis. É a mesma coisa. 
Termos mais que 5 mil diretores irresponsáveis é muito mais difícil do que 
ter um Secretário da Educação irresponsável. Temos que pensar no assunto 
até em termos de estatística. 
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No meu entendimento, com base no exemplo do que está acontecendo 

com a descentralização de recursos para a caixa escolar, a Secretaria tem 
uma expectativa de êxito muito alta e um medo de risco muito pequeno. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Agora, passamos ao bloco de perguntas 
dirigidas ao Prof. Carlos Roberto de Souza, que terá 5 minutos para 
respondê-las. As primeiras perguntas são da Sra. Vera: "Quando 
acontecerão os repasses dos recursos do Fundo para os municípios que 
municipalizarem? Segundo, gostaria de saber se vai haver alguma instrução 
para prestação de contas educação 1997. Terceiro, vão ser consideradas a 
LDB e a Emenda no 14? Haverá flexibilidade? Qual a posição do Tribunal de 
Contas? Quarta, os municípios têm professores para turmas com oito e nove 
alunos; se reorganizarem a sua rede, não precisarão de pessoal? A maioria 
dos municípios pequenos serão excedentes em adjunção, portanto se não 
criarem escolas, não haverá aumento de pessoal, pois a demanda e o ensino 
fundamental estão se reduzindo ano a ano. Na prática, também sobrará 
pessoal para a rede municipal?". 

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Como disse o Dr. Noronha, o Fundo 
estabelece uma nova sistemática, vinculando os recursos a um destino. Mas 
serão repassados na mesma data. Agora, não é pelo critério antigo. O 
critério é o das matrículas do ensino fundamental, do censo do ano anterior. 
O censo do ano de 1997 vai determinar um quociente, um índice, que será 
aplicado sobre a receita arrecadada no ano seguinte. Vai repassar nas 
mesmas datas. O FPM é nos dias 10. 20 e último dia do mês; ICMS, toda 
terça-feira. Chegam lá 85% na conta que antes era única da Prefeitura, e 
agora. 15% na conta do Fundo. Então, é nas mesmas datas, mas com 
critérios diferentes. Esse será o repasse. Trata-se de uma mudança de 
sistemática e de incidência de novos critérios. 

Deputado Gilmar Machado, com relação à instrução do Tribunal de Contas, 
talvez a nossa colega aqui presente depois possa usar a palavra. Ela é quem 
vai acompanhar essa questão no Tribunal. É claro que o Tribunal de Contas 
terá essa incumbência - vai fazer essa instrução. A LDB é uma lei que já 
está em vigor, sobretudo os arts. 69, 70 e 71, mas, principalmente, o art. 70, 
que diz o que é gasto com educação, e o art. 71, que diz o que não é gasto 
com educação, já estão valendo para este ano. Na Lei n° 9.424, a vinculação 
de 60% dos recursos com o ensino fundamental também já é auto-aplicável. 
Mesmo não existindo o Fundo, este ano os municípios têm que estar 
gastando 50% com o ensino fundamental. Essas questões já valem para este 
ano. 

A segunda pergunta é sobre municípios com turmas pequenas. Será que 
vão precisar de mais pessoal? Se as turmas são pequenas por causa do 
ensino rural, onde temos turmas multisseriadas e unidocentes, o problema é 
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difícil. Mas a tendência maior é fazer uma racionalização nesses sistemas. 
Se é rural, temos que fazer as nucleações e ter uma gestão mais eficiente no 
transporte escolar, etc. Pedagogicamente, é melhor a nucleação. 
Administrativamente, ela também é mais barata. Do ponto de vista da escola 
urbana, a presença de um professor para cada oito alunos é um absurdo. 
Essa lei vem ajudar a corrigir esses desvios administrativos ainda existentes. 
A tendência é melhorar essa relação número de alunos por funcionário, 
número de alunos por professor. À medida que essa relação melhora, mais 
alunos poderão ser agregados, sem, necessarimente, comprometer-se a 
qualidade. Em turmas de até 30 na área de alfabetização, 35 nas demais 
áreas, 40 nas séries finais, é possível ter- se um ótimo desempenho 
pedagógico e uma relação mais eficaz. Não é fácil mudar essa cultura da 
noite para o dia. Temos encontrado muita resistência em alongar esse perfil 
de implantação da lei. Não estamos recusando a sua implantação, mesmo 
porque é uma emenda à Constituição. Se conseguíssemos alongar esse 
perfil, se tivéssemos uma negociação mais flexível, seria o ideal. Acho que 
está em tempo. Quem sabe com muita tranqüilidade, muita discussão e 
menos emoção consigamos isso. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. José Augusto Braga, do SIND-
UTE. 

O Sr. José Augusto Braga - Seria bom se pudéssemos fazer essa reflexão 
aqui sobre ter 40 alunos numa sala para serem alfabetizados. Infelizmente, 
não entendi. 

o Sr. Carlos Roberto de Souza - Não foi isso que falei. 
O Sr. José Augusto Braga - Devia estar um pouco distraído, mas entendi 

isso. 
Acho que o tema de hoje, ou seja, a questão dos impactos e das 

perspectivas da implantação da Lei n• 9.424 é muito interessante. Há alguns 
impactos muito negativos. Não podemos deixar de citar a Constituição 
Federal. Mais uma vez, temos que ficar ligados a isso. A Constituição 
Federal é clara em relação à autonomia dos municípios. A auto-organização 
dos municípios é garantida na Constituição pelos arts. 23, 29,-30 e 182. Ela 
garante a auto-organização sem nenhuma ingerência. A ingerência que está 
consignada na Constituição se dá apenas quando se vão fundir e criar 
municípios, ou, então, quando estes não cumprem os 25% para a educação. 
Aí, pode haver ingerência do Estado para fazer valer esse preceito 
constitucional. Fora isso, é inconstitucional essa ingerência que estamos 
vendo. A Lei n• 9.424 faz uma ingerência nos municípios . 

Acho que pior do que induzir é seduzir os muncípios. Como é que a gente 
seduz uma criança? É só tirar a chupeta ou a balinha da sua boca e dizer a 
ela que só irá devolvê-la se ela fizer isso e aquilo. Foi o que fizeram com os 
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mumc1p1os. Foram lá, criaram uma lei e abocanharam 60% do repasse. 
Agora, dizem que só irão devolver o que tiraram da gente se fizermos isso e 
aquilo. Fazer isso e aquilo significa municipalizar. Está havendo uma 
sedução. 

Outra questão séria, do ponto de vista trabalhista e sindical, que esta Casa 
e este Fórum não podem deixar de discutir - inclusive, coloquei essa questão 
aqui, ontem, mas o Secretário não a respondeu, saiu pela tangente - , é 
sobre os milhares de servidores que, ao longo dos anos, foram designados 
para trabalhar no Estado. Não são celetistas nem estatutários, não têm 
carteira assinada e, portanto, não têm direito a aviso prévio, a Fundo de 
Garantia, mas, a qualquer hora, podem ser jogados na rua. Temos duas 
propostas, uma do Deputado Gilmar Machado, outra do Deputado Anderson 
Adauto. Devemos lê-las, discuti-las e introduzir um artigo nelas, que dê a 
esses designados uma garantia de trabalho. Dinheiro, sabemos que existe. O 
Prof. Carlinhos colocou que, com a municipalização, vão sobrar milhões de 
reais para o Estado. Esse dinheiro pode servir para, no mínimo, indenizar 
esses milhares de serviçais, professores, ·etc. 

Para terminar, acho que se pode nomear P-1, sim. Temos de garantir a 
nomeação de P-1, eles vão trabalhar na rede municipal ou na rede estadual. 
Basta criar uma lei para isso. Esta Casa tem o dever, a obrigação de discutir 
esse assunto. Não podemos sair deste Fórum sem antes fazermos essa 
proposta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Carlos. Em seguida, falará a 
Profa. Eliana Novaes, que dispõe de 3 minutos. 

o Sr. Carlos Roberto de Souza Gostaria de fazer dois 
esclarecimentos.Haverá R$106.000.000,00 de transferência dos municípios 
para o Estado se não ocorrer a municipalização além da que ocorreu no dia 
22 de abril, data do último censo escolar. Repito mais uma vez que essa 
transferência ocorrerá se não houver novas municipalizações. Se houver, 
naturalmente, cada município vai fazer a municipalização e exigir um 
convênio do repasse do equivalente a esse valor. Não há determinação legal 
para isso. Você vai municipalizar agora, vai ter esse custo durante todo o 
ano de 1998, e ela vai começar a incidir só em 1999. O Estado, por ter 
interesse na municipalização, se propõe a fazer um convênio com o 
município, para o qual transferirá os recursos equivalentes àquele montante 
municipalizado depois do censo. Isso é uma negociação caso a caso. 

Com relação à questão das turmas, quero esclarecer que não foi isso que 
falei. Falei de até 30 alunos na turma de alfabetização. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Sra. Maria Eliana Novaes. 
A Sra. Maria Eliana Novaes - Tentando responder às colocações do 

representante do SIND-UTE, quando ele coloca o impacto negativo do 
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descumprimento da Constituição Federal, gostaria de lembrar que o art. 1• 
da emenda à Constituição Federal altera, acrescenta, no inciso VIl do art. 34 
da Constituição Federal, a alínea "e". O art. 34 da Constituição Federal é 
aquele que regulamenta os casos de intervenção da União nos Estados e 
nos municípios. Então, a emenda à Constituição víabílizou - e até já me 
referi a isso - a possibilidade da intervenção no Estado e no município que 
descumprir o texto da emenda. Então, não se está descumprindo, não se 
está violando; o que ocorreu é que a emenda modificou o que estava 
disposto nesse artigo. 

Com relação à questão da designação, da garantia do trabalho dos 
designados nos municípios, vou usar o mesmo argumento do Prof. Braga. 
Se o Estado impuser ao município que contrate o designado, estará 
interferindo na sua autonomia. Penso que é o reverso do argumento que 
você usou. Então, em determinado momento, a autonomia seria indesejável 
e, em outro, desejável. É complicado. O que existe de consenso, hoje, 
dentro da Secretaria da Educação, é que devemos definir um período de 
transferência da escola para o município. A designação, quando é feita para 
o ano todo, é até o mês de dezembro. Então, na medida em que não 
transferimos para os municípios, durante o ano letivo, evitaremos quebra de 
contratos já assinados. Isso já é uma posição que a Secretaria está 
assumindo. Se vocês observarem as últimas resoluções de municipalização, 
já foram publicadas dessa maneira. São publicadas agora, com efeitos a 
partir de 1°/1/97. Não sei se respondi à questão, mas é o esclarecimento que 
teria nesse momento. 

O Sr. Presidente - Vou passar, agora, ao bloco de três perguntas que vêm 
do Plenário para a Profa. Eliana Novaes, depois para o Prof. Noronha e, em 
seguida, para o Canos. 

O primeiro bloco de perguntas é para a Profa. Eliana Novaes, vem da 
Prefeita Municipal de Conceição das Pedras. Foi formulada por Sebastião 
Edícássío Raimundo. " Os convênios entre o Estado e município costumam 
ser elaborados dentro de padrões gerais pela Secretaria. Como ficarão as 
negociações, como serão registradas as garantias"? A outra pergunta vem 
de Marta Antonieta Faria Mota, da Prefeitura de Brasópolís. " Meu município 
nucleou este ano 70% de suas escolas municipais rurais. Nuclearemos o 
restante em 1998. De 25 escolas, teremos apenas 6 núcleos. Os gastos com 
transporte aumentaram consideravelmente, uma vez que já transportamos 
50% dos alunos da rede estadual. O que o Estado poderia nos dar em 
contrapartida"? 

Uma outra pergunta vem da Secretaria Municipal do Prata e foi formulada 
por Julieta Guido Silva. "A Secretaria da Educação terá que ter duas contas 
bancárias. Uma para o "fundão" e outra para o restante da verba da 
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educação. Essas contas são vinculadas ao Prefeito? São contas 
automáticas"? A Profa. Eliana tem 5 minutos para as respostas. 

A Sra. Maria Eliana Novaes- Essa última questão, apesar de estar dirigida 
a mim, poderia ser mais bem respondida pelo Prof. Noronha. Tomo a 
liberdade de transferi-la para ele. 

Com relação à questão levantada pelo Sebastião, da Prefeitura de 
Conceição das Pedras, sobre os convênios, eu diria que a Secretaria está, 
neste momento, estudando esse novo modelo. A tendência é que tenhamos 
um convênio amplo de cooperação, convênio esse que receberá tantos 
termos aditivos quantas forem as ações desenvolvidas em cada município. E 
esses termos aditivos serão diferenciados em cada município, conforme a 
ação desenvolvida. Penso que não teremos um convênio único, padrão, 
colocando as mesmas responsabilidades e as mesmas competências para 
Estado e município, indistintamente. A situação vai ser analisada, e cada 
convênio deverá apresentar a negociação ocorrida em cada município. 

No caso de Brasópolis, a questão da nucleação e dos gastos com 
transporte. A Secretaria da Educação, o Dr. João falou aqui, está negociando 
um programa, com o objetivo de obter um financiamento para essa área de 
transporte escolar. Se esse financiamento for viabilizado, o Estado deverá 
estabelecer essa cooperação com os municípios. 

Gostaria de chamar a atenção para a nucleação, porque ela precisa ter 
dois ganhos: a qualidade de ensino e a redução de despesas, sendo esta 
secundária. Se a nucleação não resultar em ganho de qualidade e, além 
disso, ainda aumeritar a despesa, é porque há alguma coisa complicada, que 
a localidade deve rediscutir. Se está aumentando a despesa, mas a 
qualidade do ensino está melhorando, conseqüentemente, o índice de 
repetência vai cair, e, em médio prazo, o aumento de despesa tenderá a 
cair. Obrigada. 

O Sr. Presidente -Agradeço a objetividade. Vamos, então, para o bloco de 
perguntas do Dr. Noronha. Essa pergunta também vem do Tribunal de 
Contas do Estado, de Glória Maria de Miranda. Com a implantação do 
Fundo, o Estado poderá vir a perder recursos para outros Estados da 
Federação? Na hipótese, quais seriam os critérios de avaliação das 
despesas em relação a outros Estados? Seria considerado o número total de 
alunos do Estado, incluindo os alunos de escolas municipais? A próxima 
pergunta vem da ANVER, de Marcos Antônio Rabelo. O mecanismo contábil 
adotado pelo Estado para registrar a movimentação das receitas e despesas 
do Fundo teve alguma participação de técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado? O senhor tem 5 minutos para as suas respostas. 

O Sr. Antônio Luís de Noronha - A primeira pergunta é da Sra. Julieta 
Silva, sobre se a Secretaria de Educação deverá ter duas contas bancárias. 
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Sobre essas contas, vou responder em ordem inversa. As contas são 
específicas. O Estado terá as suas contas bancárias, e os municípios terão 
as suas. Está preservada a autonomia entre o Estado e os municípios. 
Quando a lei se refere à conta do município vinculada ao Fundo, é conta do 
município; quando a lei se refere à conta do Estado vinculada ao Fundo, é 
conta do Estado. 

A Secretaria terá duas contas bancárias, uma para o "fundão" e outra para 
o restante da verba de educação? Sim. Ela terá duas contas, ou uma conta e 
uma subconta. No sistema de contabilidade que usamos no Estado para 
registro orçamentário - SIAF -, quando você vincula receita, tem de criar 
automaticamente uma conta ou uma subconta, que vai registrar as 
transações da origem nova criada. Como já disse, estou criando na 
educação Origem 8. Então, haverá uma conta bancária ou uma subconta, 
que registra as transações orçamentárias feitas nessa conta ou subconta. 

Perguntas da Sra. Glória, do Tribunal de Contas. o Estado poderá perder 
recursos para outros Estados da Federação, com a implantação do Fundo? 
Não. Não existe relação nas contas vinculadas nesse Fundo entre o Estado 
de Minas Gerais e outros Estados. A relação é entre Estados e municípios. 
Caso o valor fique inferior a R$300,00, para o Governo Federal não existe 
relação entre um Fundo no ãmbito do Estado de Minas Gerais e um outro do 
Rio Grande do Sul ou da Bahia. Os Fundos são independentes em cada 
Estado. 

Quais são os critérios de avaliação das despesas em relação a outros 
Estados? Essas avaliações de comportamento de despesas e os dispêndios 
com educação com relação a outros Estados, se não me engano, são feitas 
por um sistema nacional de avaliação, que deve continuar a fazê-lo. 

Será considerado o número total de alunos do Estado, inclusive os alunos 
das escolas municipais? Vou entender a pergunta da seguinte maneira: na 
apropriação da distribuição desses recursos vinculados seriam considerados 
também os alunos das escolas municipais? Quem é a Glória? Pois não, 
Glória. O critério adotado para se fazer o rateio desses recursos vinculados é 
matricula pública, composta de matrícula pública da rede estadual e 
municipal. E o rateio da despesa, da mesma forma. Respondido? 

A Sra. Glória - Só um pouquinho, do ensino fundamental regular. 
O Sr. Antônio Luís Noronha - Do ensino fundamental regular. Perdoem-me, 

não é o meu campo . 
Pergunta do Sr. Marcos Antônio: "O mecanismo contábil adotado pelo 

Estado para registrar a movimentação das receitas e das despesas do Fundo 
teve alguma participação dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado?". 

Esse processo de elaboração da proposta orçamentária do Estado, que fez 
essa apropriação de receita e despesa, não foi discutido apenas em Minas 
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Gerais, foi discutido também com o Governo Federal. Essa discussão foi 
feita, inclusive, com o Contador-Geral da União, que validou a proposta 
orçamentária do Estado. Eu apresentei para ele, na quinta-feira passada, a 
forma como eu iria registrar a receita e a despesa, porque o registro 
orçamentário da receita e o registro orçamentário da despesa vinculam de 
uma certa forma as transações contábeis. 

Sobre a questão da participação dos técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado, não me recordo de ter discutido o assunto com nenhum colega do 
Tribunal, mas acho que, tendo eu validado essa transação com o Contador-
Geral da União, que é o responsável pelo agregado das contas nacionais, 
isso fez com que, na época, eu me sentisse suficientemente satisfeito para 
apresentar a proposta orçamentária como foi feita. Talvez eu tivesse que ter 
discutido com o Tribunal de Contas, mas, realmente, não o fiz. 

o Sr. Presidente - Muito obrigado. Vamos encerrar, agora, o período das 
inscrições de recebimento de perguntas, porque o volume de perguntas que 
temos é enorme e não vamos conseguir atender todas as pessoas. Se 
pessoas ainda quiserem, poderão deixá-las para respondermos 
posteriormente, mas nós, realmente, não teremos condições, aqui, de 
explicitar as suas perguntas. Então, gostaríamos só de alertar, porque, 
senão, pessoas ficarão chateadas de estar ainda entregando perguntas, 
achando que nós teremos condições de responder. O volume de perguntas 
que ainda temos para serem respondidas é enorme. Exatamente por isso, 
estamos justificando e pedindo desculpas. Mas seguiremos dando a maior 
objetividade possível, para que tenhamos condições de responder ao maior 
número de perguntas possível. 

Agora, para pergunta oral, Gilberto Neves, que disporá de 3 minutos. 
O Sr. Gilberto Neves - Queria fazer uma pergunta ao Sr. Carlos Roberto e 

á Sra. Eliana, porque o pressuposto do Fundo é que ele vai levar à qualidade 
do ensino e à valorização dos profissionais. Desde ontem, estou 
acompanhando o debate, mas ainda não vi o momento em que isto vai ser 
caracterizado. 

O que eu queria abordar é o seguinte: o diagnóstico da elaboração dessa 
lei é de que o problema da educação no Brasil não é de recursos, mas de 
gerenciamento. No entanto, a UNESCO classifica o Brasil em 84° lugar em 
termos de desenvolvimento da educação, porque gasta menos de 4% do PIB 
na educação. Outros países gastam muito mais do que o Brasil. Acontece 
que o Brasil é a a• potência econômica do mundo, e esta legislação 
redistribui os recursos dos municípios. 

Queria trabalhar com o seguinte raciocínio: um determinado município 
gasta R$1 00,00 em educação. A lei seqüestra 60% para o Fundo do Ensino 
Fundamental. Acontece que ele, que já gastava esses R$1 00,00 com a sua 
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rede municipal, se não fizer a municipalização, perderá R$60,00, portanto 
terá problemas, porque não terá mais aqueles R$100,00 para gastar, como 
antes. 

No caso do município que vier a contrair matriculas do Estado para poder 
manter o dinheiro, de qualquer forma, ele estará ampliando a sua demanda. 
O diagnóstico do Governo Fernando Henrique, que fez essa lei, é que os 
municípios, como foi dito ontem, são populistas. são maus gerenciadores, e, 
mesmo assim, ele vai aumentar a sua demanda. Então, como é que se 
explica essa questão de um município não ter aumentados os seus recursos, 
mas ter aumentada a sua demanda? Como é que ele vai garantir a 
qualidade? Gostaria de ser esclarecido sobre onde está o ponto da 
qualidade. Essa é a questão. 

O segundo ponto é sobre a valorização dos profissionais, que já foi 
abordada várias vezes, mas, para mim, ainda está faltando informação. 
Determinado professor da rede estadual, designado ou contratado, tem 
determinados direitos, garantias e conquistas. Na maioria dos municípios, 
sabemos que não existem concursos públicos nem plano de carreira, o 
Prefeito manipula, contrata quem quer. Se aquele município adquire 
matrícula e vai contratar, como é que fica a questão do direito, se ele ganha 
mais que o professor da rede municipal? Como fica a questão do direito? 
Como fica a situação daquela pessoa que é concursada e está dando aula 
em uma escola, e outra pessoa é nomeada por um político? Como ficam 
essas questões? A desigualdade dos direitos e das condições de trabalho 
não prejudica a qualidade e a valorização do ensino? 

O Sr. Presidente- Três minutos para a resposta. 
O Sr. Carlos Roberto de Souza - Três minutos é pouco para a resposta. 

Quanto à questão das verbas, no meu pronunciamento, fiz menção muito 
clara. Não é possível, com esse custo médio, ter uma educação de 
qualidade. É preciso que saibamos que o Estado gasta mais, gasta R$750,00 
ou R$600,00 da referência. Em Betim, gastamos R$750,00; em outros 
municípios, gasta-se mais. Pode-se questionar a eficácia na _aplicação dos 
recursos, admito que se faça isso, mas com R$340,00 é muito -difícil. Não fiz 
uma afirmação, muito pelo contrário. Discordo disso, tanto é que a UNDIME 
está-se posiCionando numa luta - tomo público, no momento, para alguns, 
porque a maioria já conhece, e convido outros para que venham integrar-se 
nessa luta -, que é a derrubada dos vetos à Lei n• 9.424, de 1996, a Lei do 
Fundão. Existem três vetos, e todos eles são limitadores de recursos e de 
vantagens, sobretudo para os municípios. 

O primeiro veto diz respeito à impossibilidade da inclusão das matrículas 
de jovens e adultos para o cômputo dessas receitas. Sabemos que quem 
oferta educação para jovens e adultos, na sua grande maioria, são os 
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municípios. 

O segundo veto diz respeito à aplicação daquilo que foi falado 
anteriormente, sobre recursos da União para o financiamento da educação 
básica. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal previa que a metade dos recursos destinados à 
educação, ou seja, do Estado e dos municípios, tinha que ser gasta com a 
erradicação do analfabetismo e a valorização do ensino fundamental. Salvo 
exceções, Estados e municípios cumpriram, mas a União nunca colocou 
esses recursos no financiamento do ensino básico. Aí veio a discussão da 
emenda à constituição, e a União retirou isso. Por uma ação de vários 
segmentos da sociedade, a emenda incorporou isso, modificando esse 
percentual. Em vez de 50% para os municípios e o Estado, foi elevado para 
60%, e, para a União, foi reduzido para 30%. Os recursos eram oriundos de 
impostos, e os Deputados governistas conseguiram colocar uma expressão, 
ou equivalente, afirmando que se poderiam usar outras fontes de 
financiamento. Mesmo assim, na lei que regulamentou o Fundo, isso não 
aparece. Então, não existe nenhum recurso da União. Os recursos com os 
quais a União faz a suplementação do Estado - e está fazendo só para cinco 
Estados - são os do salário-educação. Agora, com esse programa que foi 
lançado na quarta-feira, Dia do Professor, "Toda Criança na Escola", está-se 
falando que vão colocar R$500.000.000,00 dos recursos da privatização da 
Banda B no programa "Toda Criança na Escola". Acontece que esses 
recursos são inferiores àqueles que já havia para os municípios e o Estado, 
através do salário-educação, e foram desviados para a complementação dos 
recursos dos outros Estados que precisam dela. Então, de fato, não se está 
colocando dinheiro novo nenhum no financiamento da educação. Sendo 
assim, a derrubada desse veto é imperativa. 

O terceiro veto redistribui a cota estadual do salário-educação na 
proporção das matrículas. Se os municípios ficarão com 1/3 das matrículas, 
que fiquem também com 1/3 dos recursos do salário-educação. Por que 
ficarão 100% com o Estado? Os municípios vão responder só pela 
obrigação? Então, esses três vetos são importantíssimos para as finanças 
municipais. Conclamamos todas as entidades e todos os Deputados a se 
associarem a nós, da UNDIME, na luta pela derrubada desses vetos, porque 
isso significará ingresso de mais recursos para o financiamento da educação 
básica no País. E não são poucos os recursos. Mesmo considerando-se as 
outras receitas, a União ainda teria que colocar por voHa de 3% dos seus 
recursos tributários para o financiamento da educação básica. E 3% de 
recursos da União é muito dinheiro, daria para elevarmos esse custo médio 
aluno/ano a quase R$600,00. Então, isso é possível. Queremos e 
precisamos desse apoio para a derrubada desses vetos. 
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Sobre a posição dos municípios, de fato, eles estão entre a cruz e a 

espada. Se não municipalizam, perdem recursos; se municipalizam, 
aumentam as despesas. Então, não há saída para o município. Isso, 
naturalmente, vai implicar em redução de recursos para alguns municípios. 
No caso de Minas Gerais, a grande maioria vai perder recursos. Se isso vai 
ocorrer, eles terão menos disponibilidade para aplicar na valorização do 
profissional. 

Sobre a questão da valorização do profissional levantada pelo professor, 
na medida em que se vincula o recurso para pagamento de professores, 
evita-se que esse dinheiro seja utilizado, na sua grande maioria, para outras 
obras de infra-estrutura que servirão para a educação e, anteriormente, 
poderiam ser consideradas como gastos com a educação. Hoje, isso não 
pode mais, o que, em tese, pode significar uma melhoria, mas não a garante. 

O Sr. Presidente - Obrigado. Queríamos comunicar que já estão sendo 
distribuídas e chegarão também ás galerias cópias das transparências que 
foram apresentadas pelo Dr. Noronha, sobre a questão dos cálculos do 
Fundo. Com a palavra, a Profa. Eliana Novaes, que disporá de 3 minutos. 

A Sra. Maria Eliana Novaes- Penso que não gastarei os 3 minutos, porque 
o Prof. Carlos Roberto já fez referência aos argumentos que tinha anotado. 
Acrescentaria dois pontos. Penso que essa questão da derrubada do veto é 
uma posição que a Secretaria endossa, porque, na época em que a lei 
estava sendo votada, também estávamos favoráveis a que esses artigos não 
fossem vetados. Infelizmente, eles acabaram sendo. Acrescentaria duas 
alternativas, ainda, para a ampliação de recursos. Primeiro, com relação à 
valorização do magistério, o texto da lei fala que aquele percentual de 
recurso definido tem que ser aplicado para o pessoal do magistério em 
efetivo exercício. Penso que esse é um dado bastante interessante. Gostaria 
de lembrar um recente parecer do Tribunal de Contas do Estado que define 
que a aplicação de recursos com pagamento de inativos deverá ser feita 
além dos 25% que o Estado e os municípios estão obrigados a aplicar em 
educação. Então, na medida em que alguns municípios e Estados estão 
colocando no bolo do recurso aplicado em educação o pagamento de 
inativos, essa transferência dos inativos para além dos 25% vai liberar um 
recurso para o pagamento do pessoal que está em efetivo exercício. Lembro 
também que os municípios e até os Estados poderão ampliar o percentual 
mínimo destinado à educação. Temos um conjunto de municípios no Estado 
que aplica rigorosamente os 25%. Esses municípios poderão ampliá-los . 
Temos outros que têm receitas próprias significativas e que aplicam também 
um percentual baixo. Eles poderão estender essa aplicação. Então, penso 
que isso, num determinado período de equilíbrio, será uma decisão política 
que a administração municipal e também as governamentais terão que 
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tomar. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. O bloco de perguntas agora é para o Sr. 
Carlos. A primeira vem da Câmara Municipal de Capelinha, de Maria Gorete 
Pimenta: "O município que tem seis escolas estaduais urbanas e oito escolas 
estaduais rurais pode optar por municipalizar apenas parle delas, ou turmas? 
Explique melhor a sua abordagem dessa questão". 

A próxima pergunta é de Marlene Costa, da Prefeitura de Tupaciguara: 
"Caso haja interesse do município em proceder à municipalização, existe 
prazo estabelecido para tal procedimento?". 

Pergunta de Clóvis Rodrigues, da Câmara Municipal de Carandaí: 
"Fazendo a municipalização do aluno, como o senhor orientou, como ficaria 
a situação dos diretores, dos professores e dos demais funcionários das 
escolas não municipalizadas?". 

O Sr. Carlos disporá de 5 minutos para as suas respostas. 
O Sr. Carlos Roberlo de Souza - De fato, essa é uma questão complicada. 

Tem de ser negociada de acordo com a realidade locaL Essas são diretrizes 
gerais, e muitas vezes podem não ser contempladas num determinado 
município. 

De fato, a coexistência de escolas estaduais e municipais ou de uma 
escola estadual e de uma municipal em um mesmo prédio é um 
inconveniente muito grande. Então, não é isso que propomos, mas pode ser 
que, eventualmente, essa seja a melhor opção. Não recomendamos, mas 
pode ser que o nunícípio venha a ter, no turno da manhã, uma escola 
municipal e, no turno da tarde, uma escola estaduaL Acho isso 
extremamente inconveniente, mas o município tem autonomia para fazer o 
seu gerenciamento. 

No caso da municipalização de turmas, a qual propus, o objetivo é se 
construir, junto à escola municipal, mais uma sala, e três turmas podem ser 
transferidas para essa escola. Você já tem todos os custos operacionais, 
então, não será necessário agregar mais esse custo. Você terá só o do 
professor. Então, quis sugerir que fosse feita para a escola municipal a 
transferência da turma. Não é para haver na escola uma turma municipal e 
outra estadual. Não é essa a sugestão. Pode ser que haja essa possibilidade, 
mas não é isso que estamos sugerindo. Isso é difícil. Temos que analisar 
caso a caso. 

Quanto à escola, quem vai escolhê-la é o município. Se a escola "A" de 1" 
a 4" séries é melhor, se ela é urbana, se tem 1 O turmas, e você precisa de 
12, então, vamos municipalizar essa escola, porque é mais fácil. Cada caso 
tem a sua especificidade, e temos de ter cuidado com isso. 

Quanto à questão dos prazos, salientada por Tupaciguara, de fato a lei 
determina prazos muito claros. É o censo deste ano que determina o índice 
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de alunos que vai ser compulado na arrecadação do ano que vem. Então, só 
aqueles que entraram rio censo até o dia 22 de abril deste ano vão ser 
compulados para o ano que vem. 

Agora, como já falei, o Estado, como tem interesse na municipalização, 
está se propondo a isso. Mas essa é uma oulra questão, uma oulra 
negociação e um outro risco. Então, cada caso é um caso, mas o que vai 
acontecer com a municipalização? De abril deste ano até abril do ano que 
vem, por lei, ela só vai incidir no ano de 1999. Essa é a lei. A questão 
anterior não diz respeito a acordo e negociação. 

Carandaí pergunta como fica a situação do pessoal se ocorrer a 
municipalização só do aluno. Nesse caso, a escola enxugou. e o professor 
vai ser dispensado. Ora, é a mesma situação de qualquer municipalização. 
Você não tem condição de transferir funcionário estadual para o município. 
Não existe isso. 

Não é muito freqüente, mas pode acontecer de o município fazer um novo 
concurso, e o funcionário estadual passar nesse concurso. Ele deixa, então, 
de ser um profissional do Estado e passa a ser, por concurso, um funcionário 
municipal. 

A municipalização induz á demissão dos funcionários não estáveis da rede 
estadual. Os que são estáveis permanecerão como funcionários e serão 
transferidos para uma escola estadual onde haja vaga. Só no caso de haver 
excedente na cidade o Estado conseguirá a adjunção com ônus. Nesse caso, 
a pessoa fica na turma municipalizada, mas ainda como funcionário 
estadual, sendo pago pelo Estado. Mas, vejam bem, só nesse caso, o que 
não é tão freqüente assim. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Vereador de Guaranésia, Sr. Paulo 
Henrique de Oliveira, que disporá de 3 minulos para fazer sua pergunta. 

O Sr. Paulo Henrique de Oliveira - A primeira pergunta é dirigida ao Sr. 
Carlos Roberto de Souza. 

Em 1991, nós, em Guaranésia, municipalizamos a saúde. O valor gasto 
era mais ou menos equivalente ao repasse recebido. Hoje, np atendimento 
SIA-SUS, gastamos R$68.000,00, mas recebemos R$19.000,00. O 
município banca uma diferença de R$47.000,00. Municipalizaram-se os 
serviços, mas não os recursos. 

Minha preocupação é municipalizarmos a educação e, conseqüentemente, 
ficarmos com o ônus. Assim, com o meu voto de Vereador, ajudei a falir o 
município, pois votei a favor da municipalização da saúde. Na época, não 
houve debate. Não quero cometer o mesmo erro novamente. (- Palmas.) 

Quando digo falir o município, não é de imediato, mas em médio e longo 
prazos. Sabemos que, de imediato, a Secretaria vai mostrar mil e uma 
vantagens. 
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Por ser um processo irreversível, a data de janeiro não poderia ter uma 

prorrogação, através da intervenção dos Deputados de Minas Gerais junto ao 
Congresso Nacional? É possível isso? Qual o parecer do senhor diante do 
exposto? 

A segunda pergunta dirige-se à Sra. Maria Eliana Novaes. Uma 
Superintendente, como a de São Sebastião do Paraíso, pode impor datas à 
Câmara Municipal para votar a aprovação da municipalização? A Sra. 
Francisca Munic fez isso, e digo mais, a uma escola de 1" a e• séries. 

O prazo dado foi até 30/9/97, para a Câmara Municipal e para o Prefeito, 
que se sentiu coagido. A prorrogação foi concedida até 10/10/97, 
impreterivelmente. 

Pergunto: houve alguma orientação da Secretaria da Educação nesse 
sentido? 

Tudo o que afirmei está documentado numa fita cassete. Caso queira, eu a 
enviarei à Secretaria da Educação. 

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Carlos Roberto de Souza, que 
disporá de 3 minutos para sua resposta. Posteriormente, ouviremos a Sr. 

· Maria Eliana Novaes. 
O Sr. Carlos Roberto de Souza - O Vereador apontou uma questão muito 

séria: os riscos da municipalização. Procurei também, na minha exposição, 
apontá-los. A possibilidade da inviabilização do município em médio e longo 
prazos existe. A municipalização envolve, realmente, muito risco, e os 
municípios, como disse anteriormente, estão numa situação muito difícil, 
porque, se não se municipalizam, perdem dinheiro; se se municipalizam, têm 
a despesa aumentada. Trata-se de correr um dos riscos. Cada município vai 
ter que se qualificar para fazer o seu cálculo, suas projeções e determinar o 
seu cenário, de modo a fazer a municipalização que não o inviabilize no 
futuro. O risco de fato existe, Vereador. Não posso afirmar nem garantir nada 
ao senhor, e foi isso que procurei expor como meu ponto de vista e como 
ponto de vista da entidade. Risco existe. Ninguém pode fazer a 
municipalização acreditando que só vai ter benefícios. É preciso termos 
consciência dos riscos para fazermos uma municipalização que não 
inviabilize o município. 

Eu gostaria de tecer um comentário a propósito da outra observação 
dirigida à Profa. Eliana: a UNDIME também tem sentido muito essa denúncia 
que o senhor fez. Muitas vezes se utilizam da posição da UNDIME, que vê 
com bons olhos a existência de uma lei que busca a equalização, como um 
suporte para todo e qualquer processo de municipalização. Isso não é fato. 
Desde o inicio do ano, estamos por assinar um termo de compromisso da 
UNDIME com a Secretaria de Estado em que são estabelecidos esses 
parâmetros. Mas essa assinatura tem sido sucessivamente adiada, e, muitas 
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vezes, a UNDIME é utilizada para dar suporte a esse processo, forçando um 
tempo que não é possível para se estabelecer essa municipalização. 

A UNDIME, aproveitando o ensejo desse evento, escreveu um manifesto, 
que estamos enviando diretamente ao Secretário, vamos passar às mãos da 
Eliana e da Assembléia e vamos distribuir aos senhores, apresentando sua 
posição a respeito desses sucessivos atropelos inconvenientes que estão 
acontecendo em nível de municípios. Posteriormente, farei menção a isso. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Antes de mais nada, bom dia. 
Estamos substituindo o Deputado Gilmar Machado, porque ele tem uma 
entrevista agora, em um canal de televisão, sobre o fórum técnico. À Profa. 
Eliana Novaes será concedido um aparte. 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Com relação à questão dos prazos, isso já foi 
falado aqui, até mais pelo Carlos Roberto do que por mim. Essa pressa é 
sentida como imposição por alguns municípios. A Secretaria da Educação 
tem que prestar esclarecimentos aos municípios com relação à vigência da 
lei. Já está definido que, em 31 de janeiro, aqueles municípios que não têm 
matrícula passarão a ter uma retenção de recursos pelo Fundo. O segundo 
ponto é o horizonte que será utilizado como referência para cálculo das 
matrículas dos municípios. Conforme o Presidente da UNDIME já informou, 
o censo escolar realizado no mês de abril será a referência para o cálculo 
das matriculas. Houve ainda quase que uma prorrogação desse prazo, na 
medida em que os municípios tinham a possibilidade de solicitar, vamos 
dizer, uma revisão dos números apontados pelo censo até 30 dias após a 
publicação dos resultados. Então, alguns municípios que realizaram a 
municipalização no prazo de até 30 dias após a publicação do censo, já 
puderam corrigir as matrículas apontadas, e poderão não sofrer retenção de 
recursos no próximo ano, ou poderão sofrer uma retenção menor de recursos 
se não tiverem atingido a capacidade mínima de atendimento. 

Existem outros prazos colocados pela Secretaria, referentes à organização 
do Plano Municipal de Educação. Esses prazos são estabelecidos pela 
Secretaria até para podermos viabilizar nossas ações nos municípios nos 
próximos anos. Se o município não quiser municipalizar, o Estado não pode 
impedir. O Estado não pode municipalizar nenhuma escola se não houver 
uma lei autorizativa municipal. A municipalização não se faz por ato do 
Governo do Estado exclusivamente. Isso é muito claro. Se o município não 
tiver uma lei autorizativa municipal, a municipalização não será efetivada . 
Os segundo ponto diz respeito aos prazos para apresentação de planos 
municipais, etc. Se os municípios não apresentarem os planos municipais de 
educação, o que vai ocorrer? Não vamos ter um referencial para balizar a 
política de atuação da Secretaria naqueles municípios. 

O município não precisa mandar o plano municipal, pois essa é também 
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uma decisão do município. Agora, essa atitude, que é interpretada como 
uma exigência, como uma imposição dos Superintendentes Regionais, 
talvez seja um zelo excessivo dos Superintendentes, tentando evitar que os 
municípios venham a ser prejudicados, na medida em que eles não enviam 
os planos municipais, não efetivam as municipalizações previstas, etc. 

Com relação aos planos, como já coloquei, não teremos um balizamento 
para orientar as ações do Estado naquele município. Quando os planos 
chegarem para nós, eles serão a base das negociações. No caso de não 
haver ocorrido a municipalização, o município sofrerá um desconto, uma 
retenção de recursos junto ao Fundo. Eu gostaria de pedir aos 
Superintendentes presentes que deixem isso claro para as administrações 
municipais, porque o nosso papel é muito mais de informar sobre as 
conseqüências das decisões que irão tomar. Acho que a nossa atitude não 
será nunca de induzi-las ou de forçá-las a esse processo. 

O Sr. Presidente- Perguntas para a Profa. Eliana Novaes. 
A primeira pergunta é formulada por Luzenir Rodrigues Gonzaga, do 

Departamento Municipal de Educação de Águas Formosas, nos seguintes 
termos: 1" - É visível o consenso de que os municípios estão sendo 
praticamente pressionados a fazer a municipalização escolar o mais 
urgentemente possível, sem uma preparação prévia mais sólida. o que 
acontecerá caso um município resista? 2" - Existe algum projeto de 
assessoria técnica para os municípios interessados, tendo em vista que são 
muitas as dúvidas? 3" - Os municípios receberão alguma diretriz para a 
elaboração do plano de carreira? 4" - Nas escolas municipais normalmente é 
utilizado o regime de seriação. Caso haja a municipalização de uma escola 
estadual, o regime de CBA poderá ser mudado para o seriado? s• - Como 
fica a questão da merenda escolar de uma escola municipalizada? 

A pergunta seguinte é formulada por Silvia, da Secretaria Municipal de 
Educação de Igarapé: "Quando é que vamos ter acesso às normas 
mencionadas durante as suas colocações com relação aos funcionários 
efetivos das escolas que vão ser municipalizadas, principalmente os 
diretores concursados que não completarem seu tempo para o 
apostilamento?" 

A terceira pergunta foi encaminhada pela Vereadora Maria de Lourdes 
Borges Paixão, da Câmara Municipal de Conceição das Alagoas: "Nas 
cidades em que todas as escolas forem municipalizadas, como ficará a 
situação dos funcionários estaduais efetivos, já que dessa forma não haverá 
vagas?" 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Creio que todas essas questões, de uma 
forma ou de oU1ra, já foram respondidas pela Mesa, mas vou tentar repetir as 
respostas. Quanto á questão da assessoria técnica reivindicada pelo 
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Município de Águas Formosas, a Secretalia da Educação tem a percepção 
da necessidade dessa assessolia técnica. Estamos nos articulando com a 
Fundação João Pinheiro para a organização de manuais e cursos ligados à 
questão da organização do plano de carreiras e também da organização da 
Secretalia Municipal da Educação, trabalho que deve ser feito em conjunto 
com a Secretalia de Estado e com a UNDIME. Isso deverá ser viabilizado no 
próximo ano. 

Com relação ao regime do CBA, o município terá autonomia para decidir 
se dará continuidade ou não ao regime; terá de avaliar a conveniência da 
adoção dessa medida e, se considerá-la positiva, poderá trabalhar utilizando 
a mesma metodologia. 

No que diz respeito aos recursos da merenda escolar, esse é um dos itens 
que deverá ser contemplado no convênio quando houver a municipalização, 
porque o Estado, além de fazer o repasse relativo ao número de alunos 
assumidos pelo município, deverá incluir no convênio a previsão dos 
recursos relativos ao "per capita" de merenda escolar que o Estado recebeu 
em relação àqueles municípios. Um detalhe importante da expansão da rede 
municipal é que o Estado terá condições de repassar para os municípios 
valores relativos a matrículas que são hoje do Estado. Vamos supor que o 
município - sabemos que essa é uma decisão que vem acontecendo 
freqüentemente nos municípios - resolva colocar alunos de 7 anos 
incompletos como matrícula do ensino fundamental. Ele estará ampliando 
sua matricula no ensino fundamental, mas o Estado não lhe fará repasse de 
nenhum recurso, porque não está recebendo do Fundo por esses alunos. 
Essa é uma informação que achei importante colocar, porque não foi 
levantada em nenhum momento. O Estado não tem condições de repassar 
para o município recurso referente a um aluno que não era dele. O repasse 
só será feito nas situações em que o município receber alunos que são hoje 
administrados pelo Estado. 

No caso de Igarapé - é a questão das normas sobre os Diretores -, existe 
um projeto de lei tramitando nesta Casa, e acho que o acesso a ele é 
permitido pela Assembléia. Parece até que está na pâsta que os 
participantes receberam. Na verdade, são dois projetos: o do Deputado 
Gilmar Machado e o da situação dos Diretores. Quando o município 
municipaliza toda a rede municipal, o que vai acontecer à rede estadual? Os 
professores efetivos ficarão sem um posto de trabalho na rede estadual. E 
podem acontecer válias coisas. A primeira - temos negociado a esse 
respeito-, já que esses professores estão numa situação de "excedência', é 
cedê-los ao município. Para que isso seja viabilizado, é importante que os 
funcionários queiram isso e o Prefeito deseje aqueles funcionários. Pode ser 
que a cessão não se realize. O próprio funcionário pode não querer trabalhar 
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na escola municipal ou pode querer pedir sua transferência para outro 
município. Então, o que vai acontecer com esses funcionários depende da 
situação de cada localidade e da decisão de cada funcionário. Para que se 
tenha uma idéia, nas municipalizações que fizemos desde 1991 -
municipalizamos quase 6 mil turmas-, cedemos aos municípios em tomo de 
700 funcionários. Por quê? Muitos professores diziam que já estavam-se 
aposentando. Eram efetivos, tinham o tempo completo e contavam as férias-
prêmio em dobro. Assim, cada situação vai depender da decisão do 
funcionário e da localidade. O Estado pode ceder o funcionário, desde que 
esteja em situação de "excedência", mas isso vai depender da situação local. 

O Sr. Presidente - Pergunta de um telespectador. A transmissão está 
sendo feita ao vivo, pelo Canal 40, da Assembléia. É o Sr. Alberto de 
Campos Cordeiro que dirige a pergunta ao Prof. Carlos: "Não existe 
compromisso com a qualidade do ensino nem com a valorização do 
profissional. Em janeiro, tudo começa, menos o plano de carreira dos 
profissionais. Não é chegada a hora de um grande fórum para que tudo 
comece num mesmo momento: a municipalização e todos os direitos e 
deveres também do profissional? Município, Estado, profissionais e União, 
em conjunto? 

O Sr. Carlos Roberto de Souza - Meu caro telespectador, sem dúvida, essa 
é uma questão que se coloca para o momento. Creio que o debate suscitado 
por essa emenda à Constituição tem o mérito de mostrar à sociedade que só 
é possível mudar alguma coisa e fazer com que as mudanças através da lei 
tenham validade se a sociedade estiver pressionando e lutando para 
conseguir garantir esses princípios. Não é possível deixar essa 
responsabilidade apenas para o Deputado, o Secretário, o Prefeito, o 
Governador. É preciso que a sociedade entenda que esses são funcionários 
do cidadão, que se deve envolver, fazer julgamento e interferir na decisão. A 
mobilização da sociedade é o elemento fundamental para determinar se 
esse princípio vai ter a sua eficácia. 

Creio que - tenho advogado isso na minha fala - a mudança para garantir a 
qualidade depende substancialmente do incremento de mais recursos na 
educação para garantir uma valorização real e monetária - dinheiro no bolso 
do professor. Isso é que faz a educação ter qualidade. Não deve ser apenas 
isso, mas é o básico, o essencial. Se a sociedade não estiver convencida 
disso, não adianta. Vai eleger novos representantes que não dão importância 
para esse princípio. Trata-se de uma questão que, sem dúvida, está nas 
mãos de toda a sociedade. No ano que vem, teremos novamente eleições. 
Não podemos eleger o representante e depois querer que ele tenha uma 
postura diferente da que pregou em sua campanha. Precisamos ter a 
garantia no processo eleitoral. Não há outra saída. 
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O Sr. Presidente - Temos uma pergunta da Sra. Edna Maria, Secretária 

Municipal de Perdizes. dirigida ao Sr. Antônio Noronha: "As contas bancárias 
do Fundo terão identificações próprias, ou usarão CGC da Prefeitura? 
Explique cada um dos casos". A outra pergunta é do Sr. Levi, do SIND-UTE: 
"Quem vai administrar o dinheiro do 'fundão'?" 

O Sr. Antônio Luís Noronha - Sra. Secretária, como já disse, o Fundo não 
existe. O que existe é a conta vinculada da Prefeitura. O código de conta de 
abertura dela utilizará o CGC da Prefeitura. A conta é vinculada, mas utiliza 
o CGC da Prefeitura. Não existem casos. é apenas um caso. Trata-se de 
uma conta bancária como as outras. só que vinculada à educação. 

Quanto à pergunta do Sr. Levi. quero dizer que o Fundo não existe. É 
vinculação de receita no quadro geral da receita e despesa no quadro de 
detalhamento de despesas da Secretaria da Educação. A lei que o criou 
menciona a possibilidade de resultado de aplicação financeira de recursos do 
Fundo. A forma como a lei criou o Fundo induz a confusão. Segue o 
princípio de que vai existir uma conta bancária chamada Fundo. Não vai 
existir conta bancária e não vai existir unidade orçamentária chamada 
Fundo, não existe gestor do Fundo e não existe agente financeiro do Fundo. 
Vamos ter recursos do Estado e do município vinculados ao Fundo, e 
despesas do Estado e do município com recursos vinculados ao Fundo. Não 
se coloca a figura do administrador do dinheiro. Não existe um Fundo a ser 
administrado. A pergunta está respondida? 

O Sr. Canos Roberto de Souza- Gostaria de dar uma contribuição. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Dr. Canos Roberto de Souza. 
o Sr. Canos Robeno de Souza - Talvez a situação esteja vinculada ao art. 

69 da LDB. que determina que todos os recursos destinados à educação 
devem ser repassados - determina até os prazos - para uma conta 
específica, que deve ser gerenciada pelo titular da Secretaria da Educação. 
Esses recursos específicos do Fundo podem ter uma passagem. 

O Sr. Antônio Luís de Noronha - Quem é que vai ordenar as despesas do 
Fundo? Quem vai fazer isso é o Secretário de Estado da Educação, para o 
caso das despesas vinculadas a essa Secretaria. No munícípio, será a 
autoridade que ordenar a despesa? 

o Sr. Canos Roberto de Souza - Não determina que seja o Secretário . 
Pode ser o Secretário. 

O Sr. Presidente - Temos duas perguntas orais para a Profa. Eliana 
Novaes. São eles: Indiana, do SIND-UTE. e o Vice-Prefeito de Capinópolis . 
Cláudio Pátris Zabi. Com a palavra, a Sra. Indiana . 

A Sra. Indiana - Numa entrevista dada ao jornal "Hoje em Dia". em 
30/9/97, a Profa. Eliana Novaes citou o seguinte: se o município não atingir o 
número de matriculas. de acordo com o censo e a demanda, o dinheiro volta 
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para o Fundo e vai para os municípios que estejam fazendo o atendimento 
da demanda. Como vai ser feita essa transferência de recursos? Seriam 
retirados os 25% dos recursos que saem para a educação e vão para os 
municípios, os 15% previstos na lei do Fundo? Como fica a qualidade da 
educação, nesse momento, tão propalada pelo Governo do Estado? Como 
diz o dito popular, não seria "vestir um santo e desvestir outro"? 

O Sr. Cláudio Pátris Zabi - Algumas questões que queríamos colocar já 
foram bastante debatidas, mas gostaria de colocar a nossa posição nessa 
questão. Acho que temos que pensar no cenário do futuro, porque estamos 
falando aqui de coisas que hoje podem ser muito boas, mas, no futuro, 
causarão sérios problemas para o município e, principalmente, para a 
educação. Quero colocar alguns números do nosso município. Temos 3 mil 
estudantes na rede pública estadual. Se multiplicarmos isso por 350, teremos 
um repasse anual de aproximadamente R$1.050.000,00. No entanto, nas 
nossas quatro escolas de ensino fundamental, temos uma despesa média 
mensal de aproximadamente R$130.000,00, o que perfaz a cifra anual de 
R$1.690.000,00. Portanto, aqui há uma diferença de aproximadamente 
R$600.000,00, e até agora não estamos entendendo como será pago, de 
onde sairá esse Fundo. 

Mas quero ainda colocar outras questões. À medida que fizermos a 
municipalização - isso é uma premissa do plano -, teremos que fazer um 
plano de cargos e salários para os professores. Nesse momento, vamos ter 
também -e isso é função de todas as administrações que não têm um plano 
de cargos e salários para seu corpo de funcionários - a necessidade de fazer 
esse plano para todo o corpo. Também é reconhecido que temos hoje, na 
maioria das Prefeituras, um diferencial de salários, especialmente na área da 
educação. Ele é diferente para os trabalhadores do ensino da área municipal 
e da área estadual. No momento de fazer esse plano de cargos e salários, 
seria correto não fazer um plano capenga. 

Temos de fazer um plano igualitário, e considerar os iguais como iguais e 
os diferentes como diferentes. Se temos funcionários com o mesmo nível de 
responsabilidade, de qualificação, seja na área de ensino ou na área 
administrativa, eles deverão ter um plano de cargos e salários 
aproximadamente igual, equilibrado. E isso pode gerar problemas no futuro. 

A nossa preocupação, nesse primeiro momento, é que é possível receber 
os funcionários da rede de ensino em adjunção ao município. No entanto, 
vamos ter, em médio e em longo prazo, de repor esses funcionários 
afastados ou aposentados. Então, se considerarmos que a folha de 
pagamento do nosso município, na área de ensino, é de aproximadamente 
R$78.000,00, o que representa 50% da folha de pagamento do município, 
quando o município tiver de assumir o pagamento de todos os funcionários, 
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sejam eles funcionários administrativos das Prefeituras ou funcionários da 
rede de ensino, estaremos, perigosamente, comprometendo as nossas 
despesas. Provavelmente, estaremos ultrapassando os 60% - o máximo que 
a lei nos pennite - com o pagamento da folha de funcionários. Temo, ainda, 
que ultrapassemos 100% das nossas receitas, o que inviabilizaria a nossa 
Prefeitura. 

Acho que há necessidade de se pensar em vincular o incremento do valor 
por aluno, para que, no futuro, equilibremos as nossas contas. É preciso 
pensar em coisas desse tipo para sabennos de que maneira viabilizaremos 
as nossas administrações no futuro. Não podemos pensar apenas no hoje, 
temos de pensar no futuro também. 

O Sr. Presidente - Antes das respostas da Profa. Eliana, gostaria de dar 
uma infonnação que será de muita utilidade para todos que estão ai 
anotando, procurando registrar o evento. A Mesa da Assembléia infonna que 
a transcrição completa, tanto das palestras como dos debates deste fórum 
técnico, será publicada no jornal "Minas Gerais - Diário do Legislativo", na 
edição do dia 30/10/97. Com a palavra, a Profa. Eliana Novaes. 

A Sra. Maria Eliana Novaes- Sobre a questão da redistribuição dos 15%, 
acho que ela já foi muito discutida aqui. Efetivamente, o Fundo vai estar 
atuando com relação aos 15% da receita, e o município sofrerá uma 
retenção desse recurso, variando de O a 15%. Se ele não tiver nenhum aluno 
na rede municipal, vai ter uma retenção de 15% nessas transferências. Se 
tiver esgotado a capacidade de atendimento, vai ter O% de retenção da 
receita. Se tiver um número de alunos equivalente à metade da capacidade 
mínima, vai ter uma retenção de metade da receita dos 15%. Isso refere-se 
aos 15%. Outra coisa importante: ele continua obrigado a aplicar os outros 
10%, porque pennaneceu na Constituição a exigência de o município gastar 
25% com o ensino. Então, além desses 15% que estão sendo retidos, ele 
continua obrigado a gastar os 25%; conseqüentemente, 1 O% dos outros 
recursos e 1 0% dessas transferências que não estarão retidas no Fundo e 
que serão administradas pelo município. _ 

Com relação às colocações feitas pelo Vice-Prefeito de Capinópolis, 
vou começar pela última. Como você pode, na proposta de lei, alterar o valor 
médio "per capita" do Estado? É preciso combinar duas hipóteses, já que 
esse valor médio é o resultado da divisão do somatório dos 15% que o 
Estado e os municípios têm de aplicar em educação com a matricula do 
ensino fundamental das escolas municipais, mais a matrícula das escolas 
estaduais do ensino fundamental regular. Então, para esse resultado crescer 
é preciso que cresça a receita ou diminua a matrícula. Ou, então, que a 
receita cresça mais que a matricula. Esse é o primeiro ponto. A definição 
desse valor é em função dessa relação. 
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A segunda questão: a lei prevê a definição de custos diferenciados. Isso é 

um ponto que vai beneficiar os municípios, na medida em que se propõe a 
definição de um valor médio para ensino rural, de um valor médio para 
educação especial, para ensino de 1" a a•, e também para uma escola de 1" 
a a• completa. Na medida em que essas definições forem feitas, se as 
hipóteses que estão sendo levantadas forem corretas, se efetivamente o 
ensino rural for mais caro que o ensino das quatro primeiras séries na zona 
urbana, aqueles municípios que têm uma rede de ensino rural grande serão 
beneficiados com esse custo diferenciado. 

Com relação à reposição de funcionário cedido, os municípios terão que 
assumir, sim. Na medida em que essas pessoas decidam vo~ar para o 
Estado ou se aposentem, os municípios terão de se adequar a essa 
reposição. Esse desafio de se adequar às exigências da Lei Rita Camata não 
é exclusivo dos municípios, é também do Estado. Quanto a outro ponto que 
o senhor colocou - o da possível isonomia entre carreiras -, na questão em 
que toquei no plano de cargos e salários, dizendo que era para os municípios 
tomarem muito cuidado para não se inviabilizarem economicamente, o que 
estava querendo dizer era exatamente isso. Essa é uma preocupação 
concreta. Você vai ter de adequar uma disponibilidade financeira com uma 
necessidade de pagamento. Então, não é possível a gente dimensionar um 
plano de cargos que só tenha vantagens, mas que só vai ser cumprido no 
úttimo ano de mandato ou, às vezes, vai ficar para o futuro Prefeito ou o 
Governador implantar. Isso é uma preocupação. 

vou abusar da paciência de vocês, trazendo um assunto que já foi 
discutido aqui. Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, a Secretaria estará 
promovendo um seminário internacional sobre plano de carreira. Então, as 
superintendências regionais - e estou só aproveitando que a questão tenha 
sido levantada - são responsáveis pela divulgação desse evento em cada 
região. Serão organizadas tele-salas, e os municípios que se interessarem 
poderão participar desse evento, apresentando suas questões e suas 
contribuições ao debate. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Carlos Roberto de Souza. 
O Sr. Carlos Roberto de Souza - Gostaria de falar um pouquinho sobre a 

questão da ampliação do valor mínimo, que o Vice-Prefeito levantou. 
Primeiro: temos muita dificuldade em entrar na discussão sobre números, 
estatística. Mas isso agora é um imperativo de mudança. Temos que mudar. 
Uma das questões é o seguinte: o valor de R$300,00 foi determinado em 
1995. Depois disso, mesmo com a economia mais ou menos estabilizada, 
houve inflação. E houve também um crescimento da economia brasileira 
nesse período. Esse valor está defasado. Ele é determinado pelo Presidente 
da República, que o está alterando para R$315,00, mas sem nenhuma base. 
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Qual é o critério? É separar 15% das receitas dos Estados e dos municípios 
e aqueles 30% da União. Mas, mesmo a Lei n• 9.424 não entrando nos 30% 
da União, e separando tudo isso, esse valor mínimo - o Sr. João Monlevade 
fez menção a ele aqui, ontem - já ultrapassou a barreira. Está por volta de 
R$400,00. 

O que precisamos fazer? Juntar esforços do Estado e dos municípios, da 
UNDIME e ir ao Conselho de Fiscalização do Fundo para apurar se 
realmente o valor mínimo já ultrapassou essa barreira. 

Podemos fazer uma leitura a grosso modo, com possibilidade de estarmos 
cometendo erros gravíssimos, de que, com R$315,00, a União tem que 
complementar com R$250.000.000,00; com R$395,00, que é o número que 
se supõe e se estima, ela teria que suplementar com R$1.600.000.000,00. E 
ela diz que não tem esse dinheiro. Se houver R$395,00, e se for esse o 
número, o Estado de Minas Gerais teria uma suplementação federal. Então, 
tanto o Estado quanto os municípios ganhariam por volta de 
R$240.000.000,00. Precisamos dar as mãos para buscar esse dinheiro junto 
ao Governo Federal, que está se omitindo nesse financiamento da educação 
básica. 

O Sr. Presidente - O coordenador do fórum informa que os participantes 
que necessitarem de atestado de freqüência deverão dirigir-se à Área de 
Comunicação Social, no andar térreo, a partir das 15 horas de hoje. 

Pergunta dirigida ao Prof. Carlos Roberto de Souza, da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia, da Profa. Luzimar Divina: "Gostaria de 
esclarecimentos quanto à manutenção do ensino infantil, uma vez que os 
alunos não entraram na contabilidade das receitas. Quais recursos serão 
destinados ao pagamento das despesas advindas desse ensino? Como está 
a discussão em tomo da jornada de trabalho: vai aumentar ou não? Como 
está a discussão quanto ao número de alunos por sala de aula em relação à 
proposta de gastos com os alunos, que determinará o montante a ser 
repassado ao município? Salas superlotadas prejudicam a qualidade.". 

Da UNDIME: "A transferência dos alunos do ensino fundamental para a 
rede municipal significará mais dinheiro para as Prefeituras?". -

Do Vereador Roberto Luciano. da Câmara Municipal de Guaxupé: "É 
possível estender o ensino fundamental aos seis anos, possibilitando aos 
municípios receberem os repasses dos alunos dessa faixa do Fundo?". 

O Sr. Carlos Roberto de Souza - A questão de Uberlândia sobre educação 
infantil pode ser associada à do Vereador . 

A educação infantil, em tese, deveria ser financiada, como também a 
educação de jovens e adultos, pelos outros 10% que não ficaram vinculados 
ao ensino fundamental, já que a LDB determina claramente que a 
responsabilidade do ensino médio é do Estado. Então, o município tem que 
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sair da oferta do ensino médio ou gastar além dos 25%, depois de 
universalizados os dois níveis anteriores. Em tese, esses 10% seriam para 
financiar a educação infantil. Só que estamos vendo que os 15% vinculados 
são insuficientes para ofertar uma educação de qualidade. No meu 
município, além dos 15%, vou ter que jogar os outros 10% no ensino 
fundamental, em detrimento da educação infantil, para garantir um ensino 
fundamental de qualidade, já que ele é prioritário. 

O que pode ser feito, e aí vem a pergunta do Vereador de Guaxupé, é o 
seguinte: a LDB já faculta aos municípios a inclusão no ensino fundamental 
dos alunos de seis anos. Cada município deve fazer a sua proposta de 
inclusão, mas deve ter o cuidado de ter uma proposta pedagógica, porque 
não queremos simplesmente que agregue o aluno com seis anos para que 
isso signifique somente mais receitas para o município. O ensino deve estar 
comprometido com o processo educacional próprio para essa idade escolar. 
É necessário que haja várias experiências de ciclos de alfabetização que 
possam ser incorporados. 

Já é facultado pela LDB a inclusão de alunos de seis anos, tanto é que, no 
cadastro deste ano, o Estado já não teve mais aquela data limite de 30 de 
abril para o aluno entrar na 1" série; já estendeu isso para 31 de dezembro. 

A questão do número de alunos por sala de aula é muito difícil e deverá 
ser objeto de muito debate, tanto ein nível dos municípios como do Estado. 
O que não é possível é ter uma sala hipercheia, que não terá bom 
rendimento, ou ter uma sala hipervazia. É muito comum ter 12, 13, 15 alunos 
em algumas escolas, sobretudo nas escolas rurais, que são escolas 
municipais. É um número de alunos muito baixo. 

Esse debate tem que ser travado para que possamos chegar a um acordo 
que, do ponto de vista econômico e pedagógico, indique qual é o número 
razoável de alunos em uma sala de aula. Eu não tenho esses números. 
Existe muita discussão, mas ninguém tem um estudo sério a respeito do que 
seria uma turma ideal. Não existe isso. Talvez seja até objeto de pesquisas 
de agora para a frente. 

A outra pergunta: "É claro que mais alunos no ensino fundamental significa 
mais dinheiro para o município. Essa é que é a lógica: mais aluno, mais 
dinheiro. Só que, em muitos municípios, mais aluno significa mais encargos 
do que o dinheiro que se agrega. Então, é preciso fazer a distinção. É mais 
recurso mas também é mais encargo. Tem que se fazer essa conta, não tem 
jeito. Não é automático, é só pensar: mais alunos, mais recursos, 
esquecendo as despesas. Isso não. São mais alunos, mas também mais 
despesas. 

O Sr. Presidente- Houve uma questão encaminhada à Mesa sobre as fitas. 
Até o início da tarde será dado um esclarecimento sobre essa questão. 
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Talvez até se pense numa retransmissão, pelo canal 40, desse debate, para 
que as pessoas possam gravá-lo. 

Um participante- No interior, Deputado, não é canal 40. 
O Sr. Presidente - Na realidade, é um conjunto grande de frtas, e a 

Assembléia nem guarda todas essas imagens. A retransmissão será nos dias 
25 e 26 de outubro. 

Um participante- O interior não tem acesso ao canal 40. 
o Sr. Presidente - Sim, nesse caso, alguém da Capital tem que gravar 

para vocês. O volume de frtas é muito grande, até para se guardar nos 
arquivos da Assembléia. É esse o problema, porque as fitas aqui são 
especiais, não são como as frtas normais de 20 minutos. Há uma dificuldade 
grande nesse sentido. 

A retransmissão, na íntegra, acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, a 
partir das 13 horas. A UNDIME, o SIND-UTE, a AMAM, as entidades que 
estão participando do evento devem fazer esse trabalho para divulgar aos 
seus filiados, às suas entidades e às suas subsedes do interior. 

Agora, as últimas perguntas para a Profa. Maria Eliana Novaes. A primeira 
é de Fátima das Mercês Freitas, professora da Escola Estadual Governador 
Israel Pinheiro: "Como ficará o mandato do Diretor eleito na rede estadual 
nas escolas em que houver municipalização? Existe alguma regulamentação 
que garanta esse direito já conquistado pela comunidade?". 

Na proposta de municipalizar-se o aluno e não a escola, temos encontrado 
resistência das Diretoras estaduais, por temerem cair em situação de 
penúria, sob a alegação de que não há alocação de recursos para as escolas 
de 2" grau. Essas escolas teriam de manter o 1° grau para garantir recursos. 
O Estado deveria garantir recursos às escolas que vierem a abrir vagas para 
o 1° ano do 2" grau, na proporção em que o município assuma número igual 
de alunos do ensino fundamental. 

Esta pergunta é da Sra. Maria de Lourdes e do Sr. Avante, do SIND-UTE 
de Nova Era: ·como os municípios poderão manter um ensino de qualidade 
com R$339,00 custo aluno? Por que Minas Gerais está valori?ando o custo 
por aluno mínimo nacional, quando a receita do Estado é mãior, e o Prof. 
João Monlevade afirmou ontem que esse custo em Minas Gerais estaria em 
R$400,00, pela receita de 1996? O que acontecerá com os municípios que 
não puderem manter as escolas municipalizadas? 

A Sra. Maria Eliana Novaes - Quanto à pergunta da Fátima, da Escola 
Governador Israel Pinheiro, já informei que existe um projeto de lei 
tramitando nesta Assembléia, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que pretende dar uma garantia pelo menos de salário. Volto a dizer 
que gostaria que houvesse a possibilidade de que esse Diretor 
permanecesse na escola, enquanto ela estivesse municipalizada. Mas temos 
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limitações legais, porque estaria havendo uma troca de funcionário do 
Estado para funcionário do município, e no momento não temos condições 
de resolver a questão. Conversamos sempre com os Prefeitos para evitar 
que haja uma municipalização de forma política, e seria ganho para a escola 
se a pessoa pudesse continuar dirigindo a escola que está sendo 
municipalizada. A questão salarial parece que vai ser pelo menos em parte 
resguardada no projeto em tramitação. 

Quanto à pergunta do Helvécio, de Congonhas, quanto à municipalização 
de alunos "versus" municipalização de escolas, ele faz uma referência 
específica quanto à situação das escolas que ficariam apenas com ensino 
médio. De fato, o que existe é o seguinte: o repasse que existe para a 
merenda escolar ele leva em conta, e é uma restrição de lei federal o 
número de alunos matriculados no ensino fundamental. A escola recebe um 
outro repasse de manutenção, e, como ele é feito com recursos da cota 
estadual de salário-educação, a Secretaria inclui o número de alunos de 
ensino médio. Então, o que a Secretaria está querendo fazer é criar um 
repasse diferenciado para esse caso de manutenção, para as escolas que 
tenham mais matriculas no ensino médio, ou que sejam exclusivamente de 
ensino médio. Equacionada essa questão, essa resistência que está 
ocorrendo por parte dos Diretores, porque é real, uma vez que se reduz a 
matricula no ensino fundamental, o volume de recursos que ela vai 
administrar é menor, e nós sabemos que estamos atendendo um número 
significativo de alunos de ensino médio com a merenda escolar. 

Quanto à pergunta da Maria de Lourdes, a Pitucha, acho que houve 
alguma confusão. Os R$338,85, que ela arredondou para R$339,00, são um 
custo médio, considerando os 15%. Então, o custo do Estado é maior. Nós 
temos outros recursos, que são os 15% das outras receitas, com um limite de 
até 25%. No caso do Estado, é mais que isso. A gente usa 45% dos recursos 
orçamentários na educação. 

Mas penso que um ponto muito importante que foi levantado também pelo 
Canos Roberto, da UNDIME, é a pressão que deve ser feita junto ao 
Governo Federal para a elevação do valor médio nacional. ~a medida em 
que esse valor médio efetivamente for revisto, um Estado como Minas 
Gerais, que hoje deixa de receber o benefício, porque esse custo médio de 
R$339,00, que é pequeno, ainda é maior do que o do Governo Federal... 
Então, nós não recebemos repasse do Governo Federal. Se o valor médio 
do Pais for elevado, Minas Gerais passará a receber recursos adicionais do 
Governo Federal, que serão redistribuídos internamente pela própria 
administração do Estado e de alguns municípios. Elevando-se esse valor, 
conseqüentemente, teremos um reflexo também até na situação daqueles 
municípios que hoje estão devendo um número de alunos, ou seja, eles 
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passarão a dever um número menor de matrículas. 

O Sr. Presidente - Temos ainda muitas perguntas que, devido ao tempo, 
não serão respondidas. Elas serão entregues aos três expositores, os quais, 
depois, encaminharão as respostas. 

O Sr. Walter Rodrigues - Deputado, ontem também encaminhei a minha 
pergunta e não foi possível a sua resposta. Hoje, novamente, enviei uma 
pergunta e voltaria frustrado para a minha cidade, depois de andar mais de 
600km para chegar até aqui, se não deixasse o meu depoimento. 
Agradeço ... 

O Sr. Presidente- Identifique-se para registro de gravação. 
O Sr. Walter Rodrigues - Meu nome é Walter Rodrigues e sou da cidade 

de Riachinho. 
O Sr. Presidente - Então, faça a sua pergunta. Vamos abrir essa exceção. 

Penso que ela é mais do que correta, pois você já foi frustrado ontem na sua 
vontade de formular a pergunta. Pode formulá-la hoje e diga a quem é 
dirigida. 

o Sr. Walter Rodrigues - Vou fazer a pergunta para a Superintendente. 
Primeiro, gostaria de colocar o meu ponto de vista, porque nós Vereadores ... 
A minha pergunta era bem ampla, mas, devido ao fato de ter 1 minuto, quero 
colocar ... Estive conversando com outros Vereadores, aqui na Assembléia, e 
vejo que, para nós, essa questão da municipalização é muito sensata, 
porque somos nós quem estamos lá no dia-a-{Jia com o eleitor. Então, a 
municipalização vai acontecer, e nós vamos para a Câmara com esse 
projeto. A minha questão é a seguinte: quem vai garantir que essa 
municipalização dará certo? Vamos votar "sim" pela municipalização e 
ficaremos como os Vereadores que levaram o município por água abaixo. Se 
votarmos contra a municipalização, o Prefeito não faz nada e diz que não fez 
porque os Vereadores votaram contra a municipalização. A minha pergunta é 
a seguinte: quando esse projeto chegar na Câmara, ele será um projeto de 
padrão estadual ou será de âmbito municipal? 

O Sr. Presidente - Perfeito. Nós avisamos o seguinte: na parte da tarde, 
teremos a discussão do projeto do Deputado Gilmar Machado,· que será lido 
e, inclusive, aberto para sugestões para, realmente, ser enriquecido pelos 
participantes. Então, será um projeto que norteará essa discussão da 
muniCipalização, e é fundamental a presença de todos. Com a palavra, a 
Profa. Eliana. 

A Sra. Maria Eliana Novaes- A participação do Legislativo nesse processo 
de municipalização, em alguns casos, é até questionada pelos Prefeitos, que 
querem que seja dispensada a exigência da lei municipal. Essa exigênCia 
não se refere à assinatura de convênio. Ela se prende à criação de uma 
escola municipal por meio da municipalização. Entendemos que ela se 
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prende também, vamos dizer assim, à importância de termos uma decisão 
do Legislativo sobre o assunto, porque isso deve representar uma 
institucionalização da medida naquela comunidade. Então, não se trata de 
um ato arbitrário do Prefeito e, sim, de um ato decidido coletivamente pelo 
Governo. Penso que esse é um aspecto. 

Agora, sobre o que ele perguntou, ou seja, se não der certo, de quem seria 
a responsabilidade. Para qualquer decisão que tomamos, temos que estar 
preparados para as conseqüências positivas e negativas. E isso não é só 
com a municipalização. Quando o Vereador vota um orçamento, um plano 
de cargos e salários, a abertura de uma determinada rua, a colocação de 
esgoto na outra, ele tem de saber definir entre alternativas, entre prioridades, 
pensando: será que isso aqui é mais importante do que o de outro lugar? Em 
qualquer decisão, há esse risco. 

Quanto ao projeto de lei que vai ser aprovado pela Câmara, ele é um 
projeto municipal. Eventualmente, a Secretaria tem passado para alguns 
municípios modelos de leis que poderiam ser elaboradas. Por que estamos 
passando esses modelos de lei? Porque o Prefeito pede. Mas, quando 
recebemos o projeto de lei, não conferimos se ela está igual ao modelo que 
a Secretaria deu. Ele tem de ser um projeto que trate do assunto da 
municipalização e que autorize a municipalização de determinada escola. 
Agora, a redação do projeto tem de ser feita pelo município. 

Em alguns projetos de lei, o município - permita-me estender só nesse 
ponto - estabelece competências para o Estado. Isso é complicado. Colocam 
assim: municipalizamos desde que o Estado garanta a permanência dos 
professores designados. Não é possível. É um projeto que, considerando-se 
a organização legal, não pode ser cumprido. Não deveria ter sido aprovado 
dessa forma. Então, independemente do desejo dos Vereadores, é 
necessário observar os limites que eles têm para legislar. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - A Presidência dá por encerrados os debates e agradece 
aos ilustres expositores, às demais autoridades e aos participantes, bem 
como ao público em geral, pela honrosa presença. 
ATA DA 64" REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 17 
DE OUTUBRO DE 1997, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO FÓRUM 

TÉCNICO ENSINO FUNDAMENTAL SOB A NOVA LEGISLAÇÃO 
Presidência do Deputado Baldonedo Napoleão 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da 
Mesa - Destinação da reunião - Leitura do Projeto de Lei n• 1.223197 -
Entrega de propostas- ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
- Comparecem os Deputados: 
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Gilmar Machado - lvair 
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Nogueira - Paulo Piau. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão)- 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. z•-secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Gilmar Machado, z•-secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente -A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. 
Sr. Vitor Vieira dos Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações 
Microrregionais de Municípios- FEMAM. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento do Fórum 

Técnico Ensino Fundamental sob a Nova Legislação, com a apresentação de 
propostas destinadas a subsidiar a discussão do Projeto de Lei n• 1.223/97. 
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, para proceder à leitura do 
Projeto de Lei n• 1.223/97 e fazer os comentários que achar necessários. 

Leitura do Projeto de Lei n• 1.223/97 
O Deputado Gilmar Machado - Obrigado, Sr. Presidente. Pessoas 

presentes, Prefeitos, Vereadores, representantes de Secretários Municipais, 
Secretárias, trabalhadores da educação, para nós é motivo de alegria estar 
aqui agora para apresentar o Projeto de Lei n• 1.223/97, de nossa autoria, 
que trata da regulamentação do art. 197 da Constituição do Estado, que 
dispõe sobre a descentralização do ensino e dá outras providências. 
Decidimos apresentar esse projeto porque percebemos, do decorrer do ano 
passado para cá, um aumento excessivo do número - agora, depois deste 
fórum, não mais municipalização nem parcerias - das cooperações entre 
Estados e municípios. Não havia uma regra clara para os municípios nem 
para os Estados, e várias resoluções estavam sendo baixadas pela 
Secretaria da Educação. A forma legal encontrada na Casa para tratar a 
questão foi exatamente entrar com um projeto regulamentando esse artigo 
da Constituição, mesmo sabendo que ele se referia a um processo 
constitucional anterior ao da nova Lei de Diretrizes e Bases. 

O que queríamos com esse projeto? Em primeiro lugar, estabelecer que a 
cooperação entre Estado e município deveria passar primeiramente pelas 
Câmaras Municipais, porque, pela forma como está, não há essa 



834 
necessidade, e os municípios poderiam fazer transferências sem consultar as 
Câmaras. Então. entendíamos que havia necessidade de que as Câmaras 
Municipais se posicionassem e que estivessem discutindo essa questão. 

Outro aspecto é que Minas é diferente dos demais Estados da Federação, 
porque aqui já temos em vigor a Lei n• 12.040, de 1995, a conhecida Lei 
Robin Hood, que traz alterações e que já provoca algumas perdas para os 
municípios, com base nos cálculos feitos do quantitativo de alunos 
matriculados nas redes. Isso nos traz problemas que teríamos que 
equacionar. 

Quanto ao terceiro aspecto, entendíamos e temos ainda a convicção de 
que o Governo do Estado, antes de fazer o processo das transferências, das 
cooperações, teria que assumir alguns compromissos, como, por exemplo. a 
nomeação dos professores que já haviam sido aprovados em concurso 
público. Entendemos que o Governo teria que fazer isso, mesmo que o 
Secretário diga que isso não deveria constar na legislação. No nosso 
entendimento, o Estado vai manter ainda uma rede, e há necessidade desse 
pessoal. Sendo aprovado e nomeado, ele pode ficar à disposição do ZO grau; 
nada impede. Entendemos que seria necessário assegurar isso. 

Quanto à quarta questão, entendemos que é preciso ficar clara a situação 
dos bens móveis e imóveis, porque. como o Governo do Estado vai 
aumentar sua demanda com relação ao 2• grau, ele também vai precisar de 
novos prédios. Poderia construir novos prédios ou utilizar os prédios onde 
hoje funcionam as escolas de 1" a a• séries. Se você faz um convênio com 
um município, emprestando temporariamente esse prédio. se essa questão 
de cessão não ficar muito clara e posteriomnente o Estado precisar aumentar 
sua demanda do 2• grau, ele pode absorver esse imóvel. e o município não 
teria tempo hábil necessário para fazer a adequação. Entendíamos que 
havia necessidade dessa modificação. 

Em quinto lugar, entendemos que havia necessidade de asseguramnos 
claramente a situação do pessoal, no que diz respeito às jornadas de 
trabalho, porque vamos ter uma fase de transição das pessoas que vão ser 
transferidas do Estado para os municípios, no que diz respeito às jornadas de 
trabalho. Apesar de a Secretaria estar agora discutindo, fui pego de surpresa, 
porque na Comissão de Educação em momento algum havia sido abordada 
essa questão da modificação da jornada de trabalho. Estávamos esperando 
a discussão do plano de carreira para depois discutir esse aspecto. Mas a 
Secretaria, antecipando, já começa a discutir o plano de carreira e a 
mudança da jornada de trabalho. Na maioria das Prefeituras que 
pesquisamos, cumpre-se uma jornada de 30 horas. No caso do Estado, a 
jornada é de 24 horas: 18 horas em sala e 6 horas fora de sala. Com isso, 
teríamos muitos problemas, porque, se a pessoa vai para um município com 
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jornada de 24 horas, e lá no município são 30 horas de jornada, haverá 
problemas para a direção. Se o Estado paga mais à pessoa que trabalha 
menos, numa jornada menor, e ganha mais do que aquela pessoa que está 
no Estado, trabalhando mais e com uma jornada maior, isso vai gerar 
intranqüilidade e problemas. 

No projeto, tentamos adequar essa questão. Estamos tentando acertar o 
número-aluno, definir quanto deveria ser realmente a capacidade de 
atendimento e que isso pudesse ter um prazo. Que todo mundo que tivesse 
que absorver número "x" de alunos - dando como exemplo o Município de 
Uberlândia, onde tenho minha atividade principal, teríamos que absorver 12 
mil matriculas, o que daria mais ou menos 9 ou 1 O escolas - não tivesse que 
fazer isso de uma única vez, mas que pudéssemos ter um processo 
graduado, sem prejudicar o município. Além disso, que pudéssemos esperar, 
porque este ano existe um custo, que já foi levantado, no próximo ano 
haverá um crescimento de receita e uma elevação constante do custo do 
aluno. Poderíamos diminuir a quantidade de pessoas necessárias ao número 
de matriculas que o município desejaria absorver, diminuindo 
conseqüentemente o número de escolas a ser transferidas. 

Foram esses os nossos objetivos ao montar esse projeto de lei, que já foi 
aprovado na Comissão de Justiça, a qual retirou o inciso 11 do art. 3", pois 
entendia que não podemos, no projeto de lei, tentar garantir a nomeação dos 
Professores P1; isso já foi aprovado pelas Comissões de Educação e de 
Fiscalização Financeira. Encontra-se em Plenário para votação, em 1• turno, 
e solicitamos a realização deste Fórum antes da votação. A partir deste 
Fórum, já na semana que vem, o projeto estará sendo votado em Plenário. 
Faremos nossa avaliação a partir das sugestões apresentadas, quando 
apresentaremos substitutivos, modificações desse projeto, para que 
tenhamos um processo claro de cooperação que assegure, de fato, as 
transferências dos recursos, a fim de darmos tranqüilidade aos trabalhadores 
da educação. Estávamos fazendo minimamente as contas, em tomo de 338 
por aluno e, se o que tem de ser transferido gira em tomo de 300 mil 
matrículas, se fizermos a divisão, acharemos, a partir do ano qúe vem, só de 
não-renovação de contratos - para não usar o termo "demissão", que creio 
ser o mais apropriado -, em tomo de 15 mil não-renovações, o que é um 
número significativo. Teremos que estudar a questão de que o município vai 
absorver esse número. Teremos que fazer essas contas para chegarmos a 
um número mais preciso . 

Foram essas as razões que nos levaram a apresentar essa proposta. 
Estamos abertos ao debate, porque entendemos ser ele fundamental. Creio 
que este Fórum muito nos ajudou a melhorar ou modificar, através de 
algumas propostas, esse texto. Gostaria de encerrar minhas palavras 
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parabenizando a todos, agradecendo imensamente à Consultoria da 
Assembléia, aos técnicos desta Casa, aos membros da Comissão de 
Educação, que nos deram todas as condições para que o fórum pudesse ser 
realizado. Quero agradecer imensamente a colaboração que tenho recebido 
da Consultoria desta Casa, do pessoal da assessoria como um todo e do 
pessoal da Taquigrafia, que vem demonstrando grande eficiência na 
transcrição dos debates. Queria parabenizar vocês por esse esforço, porque 
este fórum só foi possível exatamente devido à contribuição de todos. Muito 
obrigado. Vamos ao debate. 

Entrega de Propostas 
O Sr. Presidente - A Presidência passa a conceder a palavra aos 

participantes, que poderão apresentar propostas destinadas a subsidiar a 
discussão do Projeto de Lei n' 1 .223/97. As propostas feitas oralmente 
deverão ser formalizadas por escrito e encaminhadas à Mesa até o 
encerramento desta reunião. A coordenadoria esclarece, ainda, que as 
propostas serão encaminhadas à Comissão de Educação da Assembléia 
Legislativa. Cada participante que desejar apresentar, neste momento, 
propostas terá 3 minutos, se for participação individual, ou 5 minutos, se 
estiver representando alguma entidade. 

Encontra-se aberta esta parte da reunião, para apresentação de propostas. 
Quem desejar apresentar propostas pode usar o microfone. Peço que se 
identifiquem antes. 

A Sra. Santuza - Sou Santuza, da direção do SIND-UTE. Na parte da 
manhã fiz uma pergunta e não foi possível que o Carlinhos a comentasse. 
Então, vou transformar essa pergunta numa proposta. Como Minas Gerais 
ainda não regulamentou a Lei do Fundo para entrar em vigor no Estado, a 
sugestão que estamos fazendo é que o prazo seja prorrogado, e não para o 
dia 1' de janeiro. Enquanto isso, tanto os Prefeitos quanto os Secretários, os 
próprios trabalhadores e a sociedade em geral vão ter condições de fazer 
uma avaliação do impacto das municipalizações que já ocorreram. 
Poderemos avaliar a repercussão em nível de funcionários e teremos um 
prazo maior, já que a LDO para o ano de 1998 já foi aprovada. Então, Minas 
Gerais implementaria o Fundo, mas não no dia 1' de janeiro. Em março, os 
dirigentes municipais reunidos em Belo Horizonte remeteram um documento 
ao Ministro solicitando essa prorrogação. O que sabemos é que o Ministro 
até hoje não deu nenhum sinal. A proposta seria uma emenda ao projeto que 
já está na Casa, prorrogando o prazo para a implementação da 
municipalização ou de cooperação no Estado de Minas Gerais. Seria um 
prazo que desse para fazer essa avaliação. 

A Sra. Lecioni - Sou Lecioni, do SIND-UTE de Capinópolis. Mantenho a 
preocupação que foi levantada pela companheira Santuza sobre a 



. 
~ 
E 
õ 
E 
• . 
Ê • " '" • ~ 
• • 
-~ 

837 
prorrogação do tempo. Mas gostaria de apresentar duas emendas à proposta 
do Projeto de Lei n• 1.223/97, apresentada pelo Deputado Gil mar Machado. 
Seria uma emenda aditiva: Art. 1• - A descentralização do ensino, por 
cooperação entre os Estados e os municípios, prevista no art. 197 da 
Constituição do Estado, será feita nos termos desta lei, garantindo o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, e estou propondo 
acrescentar "pública e gratuita e repasse de recursos técnicos e financeiros 
aos municípios". Depois eu justifico. 

A outra emenda é supressiva, ao art. 3", à Emenda n• 1 e à Lei n• 12.040, 
de 1995. Porque essa é a Lei Robin Hood e ela pega o conjunto da rede, e 
nós estamos tratando aqui do ensino fundamental. Então, seria até 9.424 de 
96, ponto. Retiraria a Lei n"12.040, de 1995. 

A outra proposta é em relação à Emenda n• 2, art. 1", I, que diz: "o 
atendimento prioritário à educação infantil, ao ensino fundamental e à 
educação de jovens e adultos". Estou propondo acrescentar "e educação 
especial", visto que vários municípios já tem incluída em seus projetos 
pedagógicos essa modalidade de educação. 

A Emenda n• 3, art. 2", diz: "A descentralização do ensino compreende a 
transferência aos municípios de escolas de ensino pré-escolar e fundamental 
da rede pública do Estado, com o correspondente aporte de recursos 
necessários à sua manutenção". Estamos propondo o seguinte acréscimo: "A 
descentralização do ensino compreende a transferência aos municípios de 
escolas de ensino pré-escolar e fundamental, educação de jovens e adultos 
e educação especial da rede pública do Estado, com o correspondente 
aporte de recursos necessários à sua manutenção." 

Estou apresentando esse conjunto de emendas visto que vários municípios 
já têm os seus projetos e estão trabalhando a educação infantil, de jovens e 
adultos e a educação especial. A meu ver, neste momento seria muito 
complicado as Prefeituras abrirem mão dos seus projetos para incorporar o 
ensiná fundamental, sabendo as dificuldades financeiras por que passam os 
municípios, além dos grandes desgastes políticos que tal medida acarretaria 
nas cidades que abandonassem os seus projetos. -

Em nosso entendimento, a educação de jovens e adultos que não tiveram 
condição de acesso à educação na idade normal, a educação especial, faz 
parte do ensino fundamental. Esse seria o argumento .para a incorporação 
dentro dos recursos condizentes com o Fundo de Valorização e Manutenção 
do Ensino Fundamental. (- Palmas.) 

O Sr. Vicente Duarte - Meu nome é Vicente Duarte. Sou Secretário 
Municipal de lpatinga. Estou representando a União dos Dirigentes 
Municipais da Educação- UNDIME. 

Gostaríamos de ler o documento que foi citado pelo Presidente da 
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UNDIME na manhã de hoje. Como o debate tomou todo o tempo, não foi 
possível lê-lo. Aproveito, então, para fazer a leitura desse documento 
mencionado ontem pelo Secretário da Educação, João Batista dos Mares 
Guia, que diz respeito à cooperação entre os Estados e municípios. (- Lê:) 

"Manifestação da UNDIME em Relação ao Tenno de Cooperação Estado-
Município. 

A UNDIME aproveita o espaço aberto pela Assembléia Legislativa, que 
convocou para os dias 16 e 17 de outubro um seminário buscando levantar 
subsídios para o processo de implantação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, para 
colocar em discussão os seguintes pontos: 

1 - A UNDIME, em diversas oportunidades, tanto por intennédio de sua 
diretoria como por seus fóruns de decisão, tem procurado estabelecer 
mecanismos de cooperação com a Secretaria da Educação de Minas Gerais 
para o desenvolvimento de ações que visem ao ensino público de qualidade 
em todos os municípios do Estado. 

2 - A partir destas articulações, foi elaborado o documento "Tenno de 
Compromisso de Cooperação Educacional" - TCCE -, que deveria ser 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a UNDIME. Sua assinatura, 
prevista inicialmente para o mês de maio do conrente, foi sucessivamente 
protelada pela Secretaria da Educação, o que tem dado margem a uma 
situação de indefinição e apreensão para os senhores Prefeitos, Vereadores, 
Secretários Municipais de Educação, além de profissionais das redes 
estadual e municipal e toda a sociedade, uma vez que passaram a surgir 
versões não concensadas entre Secretaria da Educação e a UNDIME. 

3 - Apesar de a LDB conferir autonomia ao município para definir sua 
política educacional, estabelecer seus sistemas de ensino e propor fonnas de 
cooperação com o Estado para a universalização da oferta de educação 
básica de qualidade, a Secretaria da Educação tem baixado resoluções sem 
ouvir a UNDIME, contrariando os dispositivos legais, os interesses dos 
municípios e desconsiderando os entendimentos anterionnente negociados. 

Como exemplo dessa prática, a Secretaria da Educação estabeleceu, de 
fonna a atender a seus interesses específicos, uma metodologia de cálculo 
de custo por aluno para negociação com os municípios, em que agrega os 
elementos de despesa do ensino médio não levando em conta os elevados 
custos do ensino rural, em sua quase totalidade mantido pelos municípios, o 
que, conseqüentemente, gera uma desproporção nas contrapartidas entre a 
oferta da matricula do ensino fundamental pelos municípios e o atendimento 
das novas matrículas no ensino médio pelo Estado. 

4 - Os senhores Prefeitos, quando eleitos em outubro de 1996, elaboraram 
programas de educação baseados em outra legislação de ensino, diferente 
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do estabelecido na nova LDB e na lei do "fundão", ambas de dezembro de 
1996, e estão hoje com a responsabilidade de compatibilizar seus programas 
com as novas decisões legais. 

5- A nova LDB, a Emenda Constitucional no 14/96 e a lei do "fundão" são 
as referências legais para a definição das políticas de educação tanto do 
Estado quanto dos municípios. Não existe relação entre essa legislação e a 
Lei Robin Hood, que estabelece o cálculo do custo por aluno e da 
capacidade mínima de atendimento de matrícula para os municípios. A 
UNDIME considera, portanto, sem fundamento legal a exigência do Estado 
para que os municípios municipalizem escolas estaduais, vinculando o 
atendimento pela Secretaria do Estado no ensino médio ao aumento de 
matrículas no ensino fundamental na rede municipal, com base na Lei Robin 
Hood. 

Considerando esses e outros aspectos decorrentes das negociações com a 
Secretaria da Educação, a UNDIME enfatiza: 

a - a necessidade de que as autoridades da Secretaria da Educação 
somente utilizem como parãmetros, para qualquer forma de definição de 
responsabilidades, os dados e as informações consensados entre a 
Secretaria da Educação e a UNDIME-MG; 

b - a importância de que a Secretaria da Educação, a exemplo do MEC, 
convide a UNDIME-MG para formulação de projetos e programas de 
interesse do Estado e dos municípios, de forma a permitir uma cooperação 
efetiva em que o Estado não seja o formulador exclusivo de políticas 
educacionais e os municípios meros coadjuvantes e executores; 

c - a urgência na criação do Conselho Social de Controle do Fundo de 
Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, em nível 
estadual, de forma a estabelecer referências para os respectivos Conselhos 
Municipais; 

d - a necessidade de se formalizar o termo de compromisso entre a 
Secretaria da Educação e a UNDIME-MG, uma vez que a informalidade tem 
causado incertezas e perplexidades. 

Dessa forma, a UNDIME-MG ressatta a gravidade do- momento e 
manifesta a sua preocupação com a crescente ampliação da demanda por 
educação ao lado da escassez de recursos e compreende que somente a 
efetiva cooperação e o compromisso entre os poderes públicos podem 
garantir à população o direito ao ensino público de qualidade, que a 
sociedade requer e merece. Entretanto, a UNDIME-MG, que tem se 
mostrado receptiva às proposições da Secretaria da Educação para uma 
ação conjunta e solidária, colocando-se com freqüência como mediadora nas 
negociações, tem sido surpreendida, sucessivamente, com decisões 
unilaterais da Secretaria da Educação que têm afetado diretamente a 

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



840 
autonomia dos municípios. 

Reconhecendo que a Assembléia Legislativa vem contribuindo, 
fundamentalmente, no acompanhamento desse processo de mudanças 
aceleradas por que passa a educação brasileira, a UNDIME-MG espera 
poder contar com a sua cooperação e apoio, bem como de todos os 
segmentos da sociedade responsáveis pela defesa dos direitos de cidadania 
do povo mineiro, neste especial momento em que os municípios, em curto 
espaço de tempo, são chamados a arcar com novas e maiores 
responsabilidades. 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 1997." 
O Sr. José Edson Rocha - O meu nome é José Edson Rocha e sou 

Presidente da Câmara Municipal de Bonfinópolis de Minas, no Noroeste de 
Minas. 

Em nome do nosso município, gostaria de entrar com emenda aditiva ao 
Projeto de Lei n• 1.223/97, do Deputado Gilmar Machado. Quando o Estado 
de Minas passou pelo processo de estadualização de escolas, isso foi feito 
gradativamente. Não entendo por que municípios pequenos têm que se 
sujeitar à ordem da Secretaria da Educação, fazendo a municipalização do 
pré até a s• série, ou seja, de todo o ensino fundamental, de uma só vez. 

Visto que o nosso Estado possui grande diversidade de aspectos culturais, 
econômicos, sociais e políticos, em decorrência do seu tamanho - 853 
municípios, cada um com suas peculiaridades -, gostaria de propor o 
seguinte: que seja feita a municipalização gradativamente, que ela aconteça 
desde o CBA 1, ano a ano, até atinginnos a s• série e concluinnos o ensino 
fundamental; ou, então, que o município procure a Secretaria da Educação 
quando se sentir na condição de realizar toda essa municipalização. 

Esta é a minha proposta pelo Município de Bonfinópolis de Minas. Muito 
obrigado. 

O Sr. Célio Ferraz - Gostaria de propor à Mesa que coloque em votação, 
como pedido deste Fórum, que o Congresso Nacional aprove, em regime de 
urgência urgentíssima, o projeto da Deputada Esther Grossi que coloca o 
pré-primário como ensino fundamental. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Esta reunião é exclusiva para apresentação de 
propostas. Por favor, escrevam as suas propostas, que vamos encaminhá-
las. Aqueles que apresentaram suas propostas verbalmente devem escrevê-
las agora e apresentá-las à Mesa. Quero infonnar que todas as propostas 
serão encaminhadas - repilo - à Comissão de Educação da Assembléia 
Legislativa, onde tramitará o projeto de lei do Deputado Gilmar Machado e 
onde será possível a apresentação de emendas pelos outros Deputados. 

Prefeito, o senhor já escreveu a proposta? O senhor pediu que ela fosse 
colocada em votação. Vou recebê-la e colocá-la em votação, mas seria 
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interessante - não sei se o Plenário deseja - que o senhor desse um pouco 
mais de infomnação. o Dr. Vitor gostaria de fazer um comentário a respeito 
dessa proposta. 

O Sr. Vitor Vieira dos Santos - Eu pediria que. depois, o Célio 
complementasse a minha fala, se fosse possível. 

A minha visão da administração dos recursos financeiros do Fundo é muito 
simples. A partir de janeiro, o Fundo estará instituído, independentemente de 
qualquer pronunciamento desta Casa. Inclusive, tivemos a oportunidade de 
ver o posicionamento do Estado, do pessoal do planejamento, que já fez o 
orçamento com os 15% das transferências dos recursos do Estado para o 
Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental. 

Essa é uma modificação da Constituição Federal e, queiram ou não, estará 
em vigor a partir de 1• de janeiro. É fato. E são os 60% que garantirão o 
pagamento de todo o pessoal que está em sala de aula no ensino 
fundamental. Acho que essa é uma garantia a mais, independentemente de 
o funcionário ser municipal ou estadual. É o que preceitua a Lei do Fundo. 

Bom, o que vimos em conseqüência disso? Sendo representante de 
município - e falei bem claro isso ontem -, não tenho como fazer qualquer 
colocação, porque a influência desse fato financeiro na vida de cada 
município é diferente. Não existem dois municípios com o mesmo tipo de 
argumento, porque a situação de cada um é peculiar em temnos de 
atendimento, de receita "per capita" ou de receita total que é afetada e, 
depois, redistribuída de uma maneira "per capita" apenas por um critério 
simples e único. Isso afeta individualmente e de maneira diferenciada cada 
município. Então, não tem como o município aceitar uma proposta que seja 
igual para todos. Isso não existe. Portanto, é negociação mesmo. 

Quanto ao bolo tributário - esses números foram muito bem colocados 
principalmente pelo Carlos, eu me referi a eles ontem -. evidentemente, a 
partir do cadastro escolar já publicado, o qual vai também disciplinar os 
retornos financeiros a partir de janeiro, os municípios transferirão 
automaticamente para o Fundo, sem retomo, o que acaba su.bvencionando 
um custeio da máquina pública estadual no valor de mais ou menos 1 03 ou 
106. Esses números variam porque, às vezes, a base de referência para o 
cálculo do Fundo varia em função do período que utilizamos no cálculo do 
imposto. Mas é qualquer coisa em tomo disso. 

A rede do município é um pouco inferior ao que deveria ser; deveria ser 
1/3 do total de alunos. O total de alunos do Estado no ensino fundamental é 
de 3.461.000. Então, os municípios deveriam estar atendendo a 903 mil 
alunos. Por que a emenda da Deputada Esther Grossi é essencial para 
acabar com os problemas dos municípios em Minas? Porque ela é uma lei 
simples e transfere para o âmbito do ensino fundamental, única e 
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exclusivamente, o pré de seis anos. Então, o ensino fundamental passa a ter 
nove anos. 

Quando o Ministro Paulo Renato, na primeira reunião, falou sobre a 
vontade do Governo de apresentar essa proposta do Fundo, ele garantiu que 
apresentaria uma proposta de lei nesse sentido. Na Argentina isso já 
acontece, e diversos pedagogos e especialistas na área de educação acham 
que é importantíssimo integrar a criança de seis anos no ensino fundamental, 
no CBA. Seria o caso de esticar o CBA e encampar essa faixa etária de seis 
anos. O ensino fundamental passaria a ter nove anos. Assim, na 
contabilidade, no cadastro escolar dos municípios, iriam aparecer todos 
aqueles alunos do pré de seis anos, que não estão nessa contabilidade, mas 
são atendidos pelos municípios hoje. Isso evitaria essa transferência. 

Agora, uma sugestão adicional - e isso também já foi abordado aqui hoje -
é a de que seria muito importante para o Governo de Minas pleitear uma 
suplementação do Fundo Estadual, num detemninado valor. E esse valor, 
como o município nomnalmente recebe 1/3 da receita do Estado, 
hipoteticamente, sugiro que seja o dobro do que teria sido transferido. Isso 
amplia um pouco aquele piso por aluno, num valor que pode ser muito 
importante para a melhoria de qualidade. Então, essa suplementação gira 
em tomo de R$210.000.000,00 por ano. Nós poderíamos pleiteá-la porque 
isso é uma decisão governamental. 

Também peço a todos os dirigentes municipais de ensino e a todos os 
Prefeitos que endossem esse pedido que o Célio apresentou, fomnalmente, à 
Assembléia, para que este Plenário vote positivamente por uma moção da 
Assembléia que nos irá fortalecer perante o Congresso Nacional. Isso é 
muito importante para os municípios. A receita pública dos municípios não 
pode ficar comprometida, e nós sabemos das dificuldades financeiras que o 
Estado tem. Nosso afã é o de promover, cada vez mais, uma melhoria de 
qualidade e não perder isso. Fiz muita questão de me ater a isto: quais os 
ganhos que teremos para a educação em Minas com este Fórum promovido 
pela Assembléia? Eu acho que esse é o objetivo primeiro de cada um de nós 
que aqui se encontra. Eu não sei, Célio, se é bem isso. Mas acho que é da 
máxima importância esse pedido do Prefeito de São João Nepomuceno, 
Célio Fenraz. 

O Sr. Célio Ferraz - O projeto do Deputado Gilmar Machado ajuda demais 
as Prefeituras. Mas ontem o Secretário já derrubou aquele projeto aqui. 
Sabemos que o poder do Governo sobre a Assembléia é alto. Ele tem 
maioria tranqüila na Assembléia. Esse projeto da Deputada Ester Grossi 
melhora, no mínimo, 50% para que a Secretaria da Educação e o Prefeito 
possam equacionar o problema dos 15% obrigatórios para a educação 
fundamental. Então, não estou falando como educador- porque não o sou -, 
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mas como Prefeito que dirige as finanças. A importância desse projeto talvez 
seja maior do que qualquer lei que queiram aprovar neste momento, em 
benefício da educação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A coordenadoria vai colocar a proposta em votação. Os 
que estiverem de acordo permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. 

O Vereador Paulo Henrique Oliveira - "Proposta de Emenda ao Projeto de 
Lei n• 1.223/97. o município que celebrar o convênio fica com o direito, 
perante planilhas de custo, de ser reembolsado, assim que se provar a 
defasagem do valor recebido do custo/aluno/ano, imediatamente ao mês 
subseqüente da planilha apresentada e evidentemente comprovada. O valor 
básico para entrar em planilha é o valor fixado na época do convênio. 
Justificação: Com nossa proposta, queremos, pelo menos, tentar evitar a 
falência dos nossos municípios". 

A Sra. Laraene - Meu nome é Laraene, sou do SIND-UTE. O art. 3", nessa 
sessão de emendas, não se refere ao prazo em que a avaliação da 
capacidade mínima de atendimento escolar do município vai acontecer. 
Então, estamos fazendo um acréscimo: "I - Avaliação anual da capacidade 
mínima de atendimento escolar do município, cujo cômputo compreenderá 
as matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de 
jovens e adultos e educação especial, 'vis-à-vis' a população escolarizável 
do município. Justificação: Não tem prazo. O artigo não traz um prazo, e nós 
o estamos melhorando para não ter problemas no futuro". 

A Emenda n• 5, a respeito dos bens. A proposta do Estado e do Governo 
Estadual fala em ceder, mas não fala que essa cessão passa a ser 
propriedade da comunidade, ficando apenas como um empréstimo. Para 
melhorar essa questão, estamos propondo o seguinte: "A cessão de bens 
móveis e imóveis fica vinculada imediatamente ao ativo imobiliário do 
município, e a cessão de pessoal ativo e inativo, vinculada às despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino da localidade, bem como ao 
aproveitamento dos trabalhadores adjudicados, sem perdas de direitos e 
garantias trabalhistas". 

O Prefeito Antônio José Gundin - Tenho uma grande preocu-pação no que 
diz respeito ao problema do Estado, que ficará com o 2• grau. É o caso da 
nucleação. Há rumores de que os municípios menores não terão o 2• grau, 
porque ele será nucleado em outro município. Isso seria um passo atrás na 
educação, porque foi uma grande conquista dos municípios terem, cada um 
deles, o 2• grau. Aquele jovem que trabalha não conseguirá ir à escola em 
outro município, pois tem que trabalhar e, depois, andar uma ou duas horas 
para chegar à cidade vizinha, voltando tarde da noite, para, no outro dia, 
levantar cedo e ir trabalhar. Nas cidades grandes, também ocorre essa 
situação. O jovem que mora na periferia não tem dinheiro para pegar ônibus 
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ou táxi, nem para comprar guarda-chuva ou blusa para ir à escola no Centro 
da cidade. Minha proposta seria colocar a escola não perto do professor, 
mas do aluno. Temos essa séria preocupação. Sabemos que o Estado ficará 
com o 2" grau e dirá que estará à nossa disposição, entretanto localizado em 
outra cidade, não resolvendo o nosso problema. Portanto, gostaria que tal 
situação fosse levada em consideração. A municipalização é muito boa, 
mas, se for para municipalizar tudo, não é preciso Estado membro. Nós, 
Prefeitos, municipalizamos a saúde, vamos municipalizar a educação, a 
policia, para funcionar, tem de ficar à nossa disposição. É preciso pensar 
bem esse aspecto na organização do Estado. Isso é muito sério. Se formos 
municipalizar tudo, então, acabará o Estado, porque vão diminuir as 
despesas. Em muitos países, é assim: federação e municípios. 

Sou a favor da municipalização da educação, sim, com uma preocupação: 
sou Prefeito, e uma pessoa que tenha o magistério, que, às vezes, até 
conseguiu o magistério, se vai lá e briga por mim, dá tapa ou o que for, e, 
depois, se me pedir um emprego, dificilmente vou ficar sem dar um emprego 
para essa pessoa, e, às vezes, ela não tem competência. Tenho essa 
preocupação, também, com o problema da municipalização. O Estado está 
dirigindo muito bem o ensino em Minas Gerais, mas, se ele der esse passo 
atrás, de querer nuclear, isso é preocupante. E temos esse problema, 
também, com a municipalização. Acho que isso precisa ser revisto e é 
preciso levar em consideração esse fato. Vou municipalizar, mas 
preocupado. De repente, não estou bem conscientizado do fato, mas vou 
dizer o seguinte: vão tirar-me 15% do FPM se eu não municipalizar, e, se eu 
municipalizar, vão-me dar esses 15%; então, o que adiantou na minha 
receita? Mesmo assim, tenho de municipalizar, porque a lei é federal, 
embora haja um parágrafo em um dos artigos que nos deixa à vontade para 
municipalizar ou não. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse feita essa observação e que 
os Prefeitos, o Secretário da Educação e os Deputados que se interessam 
mesmo pelo assunto atentassem para o seguinte: é preciso haver alguma 
coisa que obrigue o Estado a manter o 2" grau nos municípios, mesmo que 
haja um número restrito de alunos, porque, senão, a Prefeitura vai ter de 
transportar os alunos para uma outra cidade. E esse não é o problema 
principal, não, porque arrumamos dinheiro para isso, mas pode ser que os 
alunos não dêem conta, não tenham resistência física para ir estudar num 
outro município. E, nesta época de globalização, para os nossos jovens, o 1° 
grau é muito pouco, é preciso ter, no mínimo, o 2" grau. Por isso eu queria 
que vocês analisassem bem o fato e que os Deputados defendessem 
seriamente isso: que o Estado tenha o compromisso de manter, no mínimo, 
uma escola de 2• grau em cada município. Muito obrigado. (- Palmas.) 
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O Sr. Presidente - E acabar com o Estado? 
O Prefeito Antônio José Gundin - Se for para municipalizar tudo - estou 

dizendo genericamente-, o Estado vai ficar com o quê? 
O Sr. Presidente- Se acabar com o Estado, ele vai passar todos os 

servidores para os municípios, e como vai ser? 
O Prefeito Antônio José Gundin - Pois é, nós falamos assim para forçar a 

situação, mas o senhor entendeu por que estou preocupado com essa 
questão de se municipalizar tudo. 

O Sr. Presidente - Prefeito, transforme a sua observação em proposta por 
escrito, porque é importante. 

O Prefeito Antônio José Gundin - A minha proposta é que o Estado 
mantenha, no mínimo, uma escola de 2• grau em cada município e não 
acabe com as escolas dos bairros, porque quem pode pagar não precisa de 
escola pública. Vou dizer para vocês: já fui bóia-fria e sei quanto é difícil, 
para nós, estudar. É pesado demais para quem é pobre. Hoje posso pagar 
escola para os meus filhos, tenho três que estudam em escola paga. Se 
nuclear, vai haver escola só para quem pode pagar. Essa nucleação não é 
muito boa. Então, a minha proposta é que tenha escola de 2• grau nos 
municípios pobres também. 

O Sr. Presidente - Prefeito, acho que o Plenário já manifestou simpatia à 
sua proposta, mas escreva-a agora num papel e entregue-a à Mesa, porque 
senão ela não vai para a comissão. A Presidência solicita ao Vereador 
Adauri, de Ouro Branco, que entre em contato com a assessoria da Mesa. 

O Sr. José Augusto Braga - Vamos fazer três proposições para 
acrescentar, onde couber, à Lei n• 1.223, de 1997. 

"I -Dependerá da inicia1iva do município manifestado por au1orização 
pnêvia da respectiva Câmara, ouvida a comunidade a ser atingida pela 
medida, a municipalização da escola estadual". Então, é preciso passar por 
um processo de discussão, inclusive com a comunidade. Só após esse 
processo, é que poderemos pensar em municipalização da escola. 

"11 - Fica vedada a adoção de qualquer prática que implique direta ou 
indiretamente impor ao município a obrigação de ampliar suas-matrículas no 
ensino fundamental. 

111 - O servidor estadual designado não poderá ser dispensado em virtude 
da municipalização da escola onde trabalha". 

A Vereadora Raquel Moreira Alvarenga -A minha proposta seria flexibilizar 
a realização de convênios para a municipalização, instituindo temporalidade, 
no caso, poderiam ser dois anos, para se implantar o modelo e se verificar 
sua aplicação no município. Caso o município não veja benefícios após esse 
tempo, não renovará o convênio, voltando ao Estado o que havia na época, 
ou seja, o Prefeito assume uma escola com um convênio de dois anos, e, se 
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não der certo, a escola reverterá ao Estado. Seria uma espécie de período 
probatório para a municipalização. (- Palmas.) 

O Secretário Municipal Helvécio M. Dias Leite - Em 1994, o município 
municipalizou nove escolas. Eu vi alguns Prefeitos se manifestando sobre a 
preocupação de, em breve, ·passarem dos 60% permitidos com gastos com a 
folha de pagamento. Congonhas já ultrapassou isso há muito tempo. Temos 
1.050 funcionários da educação, que quase atingem os 60% permitidos pela 
Lei Camata. Então, queria dar um depoimento como a cidade que talvez 
mais tenha municipalizado, proporcionalmente, no Estado. Iniciamos o 
governo agora com a cidade afundada em dívidas, principalmente em 
decorrência disso. 

A cidade deve R$24.000.000,00 e arrecada apenas R$1.000.000,00 por 
mês. E a despesa está superando isso. Então, a municipalização não 
compensou. Estamos com cerca de 10 mil alunos da rede municipal ou 
conveniada com o município, incluindo aí empresa e APAE, etc. A rede 
estadual e a particular, juntas, têm 5 mil alunos. Nós temos 15 mil. Mesmo 
assim, o município deve 1.300 alunos, para receber os R$643.000,00 anuais 
que estão sendo retidos por não termos cumprido a determinação de 
municipalizar o número exigido. Se municipalizarmos mais esses 1.300, 
vamos receber R$643.000,00 por ano, mas vamos gastar mais de 
R$700.000,00. É como disse o Carlinhos, hoje de manhã: se municipalizar, 
gasta mais; se não municipalizar, perde mais. Era esse o depoimento que eu 
queria fazer. 

A Sra. Leciori Pereira Pinto - Leciori, do SIND-UTE, de Capinópolis. Com a 
preocupação levantada pelo Prefeito de Congonhas, de que os municípios 
não conseguem arcar com toda a responsabilidade, queremos apresentar a 
seguinte emenda aditiva: "O custo por aluno deverá considerar o projeto 
pedagógico e o plano educacional do município.". 

Por que estamos apresentando essa proposta? Isso está dentro do projeto 
pedagógico e do plano educacional do município, e, a essa altura dos 
acontecimentos, é impossível abrir mão disso. Inclusive, vários municípios 
têm os conservatórios estaduais, onde o custo por aluno é bem-maior. Então, 
para esse aluno que, pelo que entendemos, também faz parte do ensino 
fundamental, o custo por aluno deverá considerar o projeto pedagógico e o 
plano educacional do município. Dessa forma, com certeza, vários 
municípios não terão necessidade de arcar com o ensino fundamental, como 
o Estado está propondo por meio da municipalização. 

A Sra. Santuza Campos Pinto - A proposta é a seguinte: sempre que 
houver municipalização de escola estadual de ensino fundamental, deverá o 
Estado criar turmas de ensino médio em número equivalente ao das de 
ensino fundamental que tiver repassado para o município. 
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Eu gostaria de ler a correção da primeira proposta, que também passarei 

por escrito à Mesa, para que ela fique bem clara: "Fica vetada pelo prazo de 
um ano, a partir desta data, a municipalização de escola estadual, a fim de 
ser efetuada, no mesmo período, avaliação da descentralização que já foi 
realizada até agora.". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Prefeito Municipal de Cristiano Otôni. 
O Sr. Osvaldo Roberto de Paula - Sr. Presidente, temos observado que as 

pessoas estão muito mais preocupadas com a questão financeira do que 
com a qualidade de ensino. Como já dizia um velho político mineiro, Minas 
são muitas. Como o senhor sabe, os Prefeitos de cidades pequenas, por este 
Estado afora, dominam a cidade, trazem a cidade na mão. Nos conselhos 
municipais, ninguém denuncia nada do que acontece, porque têm medo, 
pois sempre estão dependendo de favores do Prefeito. Então, eu gostaria 
que fosse incluído na proposta do Deputado Gilmar Machado o seguinte: 
"Medidas punitivas aos agentes políticos dos municípios onde a qualidade de 
ensino estiver abaixo da média que será estabelecida pela Secretaria de 
Estado da Educação juntamente com as representações legais - sindicatos e 
outros órgãos envolvidos com a educação em Minas Gerais.". Obrigado. 

A Sra. Madalena - Boa tarde. Faço parte de uma comissão de negociação 
da municipalização em Caeté. Ali, havíamos pensado em duas propostas 
principais. A primeira é que a municipalização das escolas estaduais fosse 
adiada até que fossem resolvidos e esclarecidos todos esses pontos 
polêmicos. Inclusive hoje foi citada aqui a questão do aposentado - o 
município teria que arranjar outros recursos para arcar com sua 
remuneração. Os 60% desses 15% seriam apenas para a remuneração do 
pessoal em exercício. Como ficaria a situação de quem se aposentasse 
depois? 

Quando ocorrer a municipalização, é importante que ela aconteça de forma 
gradativa, sem nenhuma perda para o município, já que a emenda à 
Constitução prevê cinco anos para a adaptação. Essas são as nossas duas 
propostas básicas. 

A Sra. Isabel Paixão - Isabel, da Secretaria Municipal de ·Educação de 
Santos Dumont. Nossa proposta é para que não houvesse vinculação às 
vagas, que as vagas fossem distintas e que apenas se cumprisse a 
Constituição. Se a educação é direito de todos, obrigação do Estado e da 
família, por que vincular essa expansão aos ensinos fundamental e médio? 
É importante que as vagas sejam separadas em ensino médio e ensino 
fundamental. Do contrário, ficará difícil. 

É preciso que haja essa não-vinculação, principalmente nos municípios 
menores; esse dois por um é impossível. Vamos entregar a nossa proposta 
para que não haja essa vinculação, para que cada um cumpra com a sua 
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obrigação, de acordo com a Constituição Federal. 

O Sr. Itamar Souza de Oliveira - Sou Vereador de Rubim, no vale do 
Jequitinhonha. Estou vendo alguns dos companheiros propondo a 
prorrogação de prazo para a municipalização. Estou plenamente de acordo. 
Acho que a proposta é válida, mas gostaria de saber do pessoal qual seria 
esse prazo. Ele não teria de ser determinado em lei? Se o prazo não for 
estabelecido, daqui a um ano estaríamos com o mesmo problema. 

Gostaria de sair daqui pelo menos estudando a possibilidade de 
determinação desse prazo para daqui a três ou seis meses. Levo essa 
proposta ao conhecimento do Deputado Gilmar Machado, consultando 
também os companheiros. 

A Sra. Terezinha Viana - Sou de Belo Oriente. Concordaria, desde que os 
professores continuassem a ser os mesmos, porque os municípios já têm 
seus professores na área municipal. Os professores passariam a pertencer 
ao município com o repasse dessa porcentagem. Pelo que estou 
percebendo, só os professores inativos levarão todo esse dinheiro. A partir 
do momento em que o município não conseguir arcar com essas despesas, o 
Estado se responsabilizaria. Dessa forma, não precisa haver Estado, porque 
tudo será município. 

O Sr. Paulo César da Silva Ferreira - Paulo César da Silva Ferreira, 
Vereador de Recreio. como Vereador e representante do povo - é a minha 
primeira legislatura - estou muito preocupado com o processo de 
municipalização em minha cidade. Ocorre que já estamos vivendo um 
grande caos com a municipalização da saúde. Desloquei-me de Recreio até 
a Assembléia para participar do fórum e queria não uma proposta, mas um 
depoimento. Em minha cidade corre o boato, Sr. Presidente, de que, se não 
houver a municipalização, o ensino médio vai ficar sem vagas. Vamos ter 
uma faixa de duzentos e poucos alunos sem vagas. Como ficarão esses 
alunos sem a vaga? No art. 211 da Constituição Federal está dito que isso é 
dever do Estado e da União para com os alunos. Eu queria saber isso. 

O Sr. Presidente - Qual a sua proposta? 
O Sr. Paulo César da Silva Ferreira - Não é uma proposta, é um 

depoimento. 
O Sr. Presidente - Não há ninguém aqui na Mesa para dar a resposta. A 

reunião é para receber propostas. Se o senhor tem uma proposta, escreva-a, 
e a Mesa a receberá. 

O Sr. Fernando - Meu nome é Fernando e sou servidor da Assembléia, 
trabalho em gabinete. Proposta: instituir dois requisitos para a 
municipalização das escolas estaduais. Só serão firmados convênios caso o 
município mantenha, nos quadros da educação, um percentual mínimo - eu 
coloquei aqui de 90%, mas é aleatório - de servidores concursados, para 
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forçar o município a não adotar a prática de ter um número muito grande de 
servidores designados, o que pode causar a "prefeiturização" do ensino. 

A outra sugestão é que parte do excedente de recursos que vão ser 
gerados nos cofres públicos estaduais com a municipalização - foi dito hoje 
que o Estado está tendo um certo lucro com a municipalização, vamos dizer 
assim - fosse destinada para indenizar os servidores designados que vão ser 
dispensados da rede estadual. 

O Sr. Presidente - Não havendo quem mais queira apresentar proposta 
para a discussão do Projeto de Lei n• 1.223/97, a Presidência declara 
encerrado o Fórum Técnico Ensino Fundamental sob a Nova Legislação e 
agradece as autoridades e participantes, bem como o público em geral pela 
presença. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
segunda-feira, dia 20, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 24" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João 
Batista de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião destina-se a ouvir, em audiência pública, os Srs. 
Wilson Luiz Martins Leal, Diretor Regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial; Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG; Paulo 
César Funchi, Presidente da Central Única dos Trabalhadores; Ernesto 
Passos de Andrade, Coordenador do Sindicato dos Empregados em 
Entidades Culturais Recreativa de Assistência Social e Informação 
Profissional do Estado de Minas Gerais - SENALBA -, e Vicente Batista de 
Souza, membro do corpo de instrutores do centro automotivo do SENAI, os 
quais irão debater sobre a discriminação racial de que foi vítima o Sr. 
Vicente Batista de Souza. A seguir, o Deputado João Leite convida os 
expositores a tomarem assento à mesa e procede à leitura da seguinte 
correspondência: do Sr. Wilson Leal, Diretor Regional do SENAI, justificando 
a sua ausência nesta reunião, e do Sr. Henrique Mourão, advogado, 
justificando a ausência do Sr. Stefan Bogdan Salej nesta reunião. Registra-
se a presença dos Srs. Carlos Calazans, representante do PT; Pe. Derivai 
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Felipe Soares, da Paróquia Santo Antônio da Pampulha; Benilda Regina 
Paiva de Brito, do Movimento Negro da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte; William dos Santos; Lúcia Frota, representante da Comissão 
Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte e do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, e Isabel Cristina de Lima, 
Diretora Estadual e Municipal do SIND-UTE. Neste momento, os Deputados 
manifestam descontentamento com relação às notícias de que o Diretor do 
Instituto de Criminalística de Minas Gerais, Ronaldo Jaques Camargo, será 
um dos agraciados na cerimônia de entrega da Medalha Santos Dumont e de 
que o Delegado André Luiz da Rocha, um dos acusados de tortura pela CPI 
carcerária, será promovido ao nível 3 de Delegado. Após, o Presidente passa 
a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do requerimento que 
motivou os convites, para que faça suas considerações iniciais. Em seguida, 
os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase dos 
debates. com a participação dos Deputados, das Sras. Isabel Cristina de 
Lima, Benilda Regina Paiva de Brito, Denise Pacheco, do combate ao 
racismo do PT, e Lúcia Frota e dos Srs. Paulo César Funchi, Ernesto Passos 
de Andrade e Vicente Batista de Souza, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Após, o Deputado João Batista de Oliveira apresenta 
requerimento, em que solicita seja marcada uma audiência dos membros 
desta Comissão e de representantes de movimentos sociais com o 
Presidente da FIEMG, para discutir a discriminação racial de que foi vítima o 
Sr. Vicente Batista de Souza. Colocado em votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, dos convidados e dos participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
lvair Nogueira, Presidente - Durval Ângelo - Miguel Martini - João Batista 

de Oliveira. 
ATA DA 7ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconcellos e José Henrique 
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Encerra-se a 1" Parte da reunião e passa-se à 1" Fase da Ordem 
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do Dia, com a discussão e a votação de propos1çoes da Comissão. O 
Deputado Raul Uma Neto passa a Presidência ao Deputado José Henrique e 
apresenta requerimento em que solicita audiência pública desta Comissão 
para discutir sobre a destruição de mata ciliar do rio Urucuia no Município de 
Arinos. Colocado em votação, o requerimento é aprovado. O Deputado Raul 
Lima Neto reassume a Presidência e infonna que o Projeto de Lei n• 
1 .254/97 será devolvido ao Plenário para inclusão em ordem do dia, em 
cumprimento do art. 245, inciso IV, ele o art. 288, do Regimento Interno. 
Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposição de deliberação conclusiva das Comissões. Em discussão, o 
Projeto de Lei n• 1.346/97, do Deputado Arnaldo Canarinho, que recebeu do 
relator da matéria, Deputado Anivaldo Coelho, parecer pela aprovação do 
projeto na fonna do vencido no 1" turno. Colocado em votação, é o Projeto 
de Lei n• 1.346/97 aprovado. Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos emite parecer favorável ao Requerimento n• 2.359/97, do 
Deputado Paulo Piau. Colocado em votação, é o requerimento aprovado 
sem restrições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, detennina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconcellos -

Antõnio Roberto- Baldonedo Napoleão. 
ATA DA 75• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e dois de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio, Antônio Andrade 
e Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros- presentes. A 
seguir, o Presidente infonna que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Arnaldo 
Penna apresenta requerimento, em que solicita seja convidado a comparecer 
a reunião da Comissão o Conselheiro João Bosco Murta Lage, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto 
de Lei n• 1.026/97. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com 
a palavra, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento, solicitando 
seja enviado pedido de infonnação ao Secretário de Estado do Trabalho, da 
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Ação Social, da Criança e do Adolescente sobre o auxílio-creche concedido 
pela Secretaria aos seus servidores. Colocado em votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, é aprovado, em 1" turno, 
o Projeto de Lei n• 1.378/97, do Deputado Aílton Vilela. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Arnaldo Penna - lbrahim 

Jacob - Marcos Helênio. 
ATA DA 18° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco 
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar 
proposições da Comissão e apreciar os Projetos de Lei n•s 1.334 e 1.358/97 
e os Requerimentos n•s 2.357, 2.360 e 2.368/97. o Presidente suspende a 
reunião por alguns minutos. Reabertos os trabalhos, distribui o Requerimento 
n• 2.360/97 ao Deputado Gilmar Machado. A seguir, passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matérias de 
deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n•s 1.334 e 1.358/97 
(relator: Deputado Marco Régis). Após, o Presidente passa à votação de 
requerimentos que exigem parecer, e é aprovado o Requerimento n• 
2.360/97, com parecer favoravel do relator, Deputado Gilmar Machado. 
Passa-se, a seguir, à votação de requerimentos que dispensam parecer, nos 
termos da Deliberação da Mesa n• 487, e são aprovados, cada um por sua 
vez, os Requerimentos n•s 2.357 e 2.368/97. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - José Henrique - Marco 

Régis. 
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ATA DA 66' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA 

E POLÍTICA RURAL 
Ás dez horas do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e 

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Elbe Brandão, Rot>erto Amaral e Maria José Haueisen, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Luiz 
Fernando Faria, Antônio Andrade, Wilson Pires e Aílton Vilela. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara at>erta a 
reunião e solicita à Deputada Elt>e Brandão que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a 
obter esclarecimentos sobre crédito rural e política de atendimento ao 
pequeno produtor. Em seguida, a Presidência convida o Sr. Elmo Meirelles 
Pahl, Superintendente Regional do Banco do Brasil, para tomar assento à 
mesa e registra a presença dos Srs. Miguel Cícero Terra Lima, 
Superintendente Adjunto, Fabiano de Oliveira, Coordenador da Área Rural, 
Maria Auxiliadora Mendes Silva e Souza, Assessora de Imprensa, e Andréa 
Falei, Auxiliar de Comunicação, todos do Banco do Brasil. Após, procede à 
leitura de ofícios dos Srs. João Luiz Vargas, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, datado de 27/8/97; e Atayde Fatureto, 
Presidente do Sindicato Rural de Uberaba, datado de agosto de 1997. Ato 
contínuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Wilson Pires, que tece 
considerações iniciais sobre o tema a ser discutido. Em seguida, o Sr. Elmo 
Meirelles Pahl fala sobre crédito rural e política de atendimento ao pequeno 
produtor e participa dos debates respondendo às perguntas formuladas pelos 
Deputados. A Presidência retira da pauta o Requerimento n• 2.310/97, do 
Deputado Roberto Amaral, e, logo após, procede à leitura dos seguintes 
requerimentos: do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam 
convidadas as autoridades que menciona para discutir a situação dos 
produtores rurais que contraíram financiamento junto à MinasCaixa, 
garantido pelo PROAGRO; da Deputada Elbe Brandão, en:t que solicita 
sejam convidadas as autoridades que menciona para discutir o plano mestre 
para gestão da base florestal das regiões do Jequitinhonha e do Norte de 
Minas; do Deputado Marcos Helênio, em que solicita visita da Comissão, 
com audiência pública, à empresa Industrial Malvina S.A., no Município de 
Bocaiúva; e do Deputado Wilson Pires, em que solicita sejam convidadas as 
autoridades que menciona para discutir o recàlculo das dívidas dos 
produtores rurais securitizados. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são os requerimentos aprovados. O Presidente recet>e, ainda, requerimentos 
da Deputada Maria Olívia e do Deputado Dimas Rodrigues, os quais serão 
posteriormente apreciados. O Presidente informa que os assuntos ventilados 



854 
na reunião se encontram registrados nas gravações. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1• de outubro de 1997. 
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão- Carlos Pimenta. 

ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA 
E POLÍTICA RURAL 

Às dez horas do dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe 
Brandão e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, ainda, os Deputados Wilson Pires e Dimas Rodrigues. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a discutir com os 
convidados a situação dos produtores rurais que contraíram financiamento 
junto à MinasCaixa, garantido pelo PROAGRO, e que hoje se encontram 
inadimplentes devido à liquidação extrajudicial dessa instituição e a apreciar 
o Requerimento n• 2.310/97, do Deputado Roberto Amaral, constante na 
pauta. A Presidência convida os Srs. Alysson Paulinelli, secretário da 
Agricultura; Walker Ribeiro Machado, Coordenador Interino da Área de 
Crédito Rural do Banco Central, e Carlos Aurélio Baeta Pereira, 
representante da MinasCaixa, para tomar assento à mesa. o Presidente 
registra, ainda, a presença dos Srs. Francisco Fernandes Araújo, 
Coordenador de Crédito Rural da EMA TER-MG; Márcio Carvalho Rodrigues, 
Assessor Econômico da FAEMG; Osmar Miguel de Moraes, Vice-Presidente 
do Sindicato Rural de Jaíba; e Amilcar de Castro Machado, João Délio de 
Freitas e José Faria Barbosa, representantes dos produtores rurais de Jaíba. 
A seguir, a Presidência procede à leitura do Ofício n• 1.662/97, da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 
e de oficio da FAEMG convidando os membros da Comissão para participar 
da Missão Brasileira em Tecnologia e Agribusiness em Oklahoma, Estados 
Unidos. Encerrada a 1• Parle da reunião, o Deputado Carlos Pimenta 
encaminha à Mesa requerimentos solicitando seja realizada audiência da 
Comissão com representantes do Banco Central, em Brasília, com a 
finalidade de negociar a situação dos produtores rurais da região do Jaíba 
em débito com a MinasCaixa devido a financiamentos contraídos por meio 
do PROAGRO; e sejam encaminhados ofícios ás autoridades que menciona 
informando-lhes sobre a situação dos produtores rurais que contraíram 
financiamentos da MinasCaixa, bem como reivindicando soluções para esse 
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problema. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao 
Deputado Carlos Pimenta e apresenta requerimentos em que pede sejam 
solicitadas aos Secretários da Fazenda e da Segurança Pública informações 
acerca das irregularidades ocorridas nas operações de compra e venda de 
milho por produtores rurais nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto 
Paranaíba; e seja encaminhado ofício ao Presidente da República solicitando 
se inclua no Conselho Monetário Nacional - CMN - o Ministro da Agricultura 
e do Abastecimento. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo 
Piau passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que tece comentários 
iniciais sobre a situação dos produtores rurais em débito com a MinasCaixa. 
A seguir, os expositores fazem suas abordagens sobre o tema e respondem 
às perguntas formuladas pelos debatedores. A Presidência informa que os 
assuntos ventilados na reunião se encontram registrados nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral - Maria José Haueisen. 

ATA DA 69" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de outubro de 
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Militão, Ambrósio Pinto e Antônio Andrade, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Militão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio 
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Esgotada a matéria destinada à 1" Parte da reunião, a Presidência passa à 
1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Antônio Andrade para proceder à leitura do requerimento do Deputado lvair 
Nogueira, em que solicita seja convidado o Sr. Francisco Cláudio Leite, 
Diretor Regional da Diretoria I da Brahma, para prestar esclarecimentos 
sobre a distribuição de bebidas. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. A Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo 
a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade emite 
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parecer sobre o Projeto de Lei n• 1.233/97, no 1 • tu mo, mediante o qual 
opina pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1997. 
José Militão, Presidente- Ambrósio Pinto- João Leite -Antônio Andrade. 

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

N° 623/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o projeto de lei em epígrafe institui 

gratificação por trabalho noturno para servidor do Quadro do Magistério 
Público Estadual. 

O projeto foi distribuído, primeiramente, às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Administração Pública. A primeira concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou-lhe o 
Substitutivo n• 1, e a segunda perdeu o prazo regimental para a elaboração 
do parecer. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição é instituir gratificação por trabalho noturno para 

professores e servidores do ensino fundamental e médio do Quadro do 
Magistério Público Estadual que exerçam atividades específicas do 
magistério nas unidades de ensino. 

Esse pleito tem garantia constitucional, conforme o art. 7°, IX, da 
Constituição Federal. Entretanto, no âmbito estadual, a Lei n• 10.745, de 
26/5/92, prevê que a gratificação por serviço noturno só será paga a quem 
trabalha no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. 

O projeto em análise visa a conceder o benefício aos servidores e aos 
professores estaduais que trabalhem das 19 horas às 23 horas, uma vez 
que, pela lei estadual, não há distinção entre curso diurno e noturno para 
efeito do disposto na Lei Maior. 

Assim, entendemos que a proposição visa ao cumprimento da norma 
constitucional. · 

Em termos financeiro-orçamentários, verificamos que haverá um impacto 
de despesa em tomo de R$3.000.000,00 mensais com o acréscimo da 
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gratificação proposta ao salário dos professores do ensino fundamental e 
médio que trabalham no horário noturno. 

Hoje, segundo dados da Secretaria da Educação, o gasto mensal com 
professores do ensino fundamental e médio que exercem funções no período 
das 19 às 23 horas é de, aproximadamente, R$10.900.000,00, sendo 
R$6.300.000,00 com ensino fundamental e R$4.600.000,00 com ensino 
médio. Esse valor, acrescido de uma estimativa média de vantagens 
pessoais, alcança a cifra total de R$15.200.000,00. 

A despesa total com o pessoal da educação hoje é da ordem de 
R$128.700.000,00 por mês (agosto de 1997). Haverá, portanto, um 
acréscimo próximo de 2,3% ao mês nessa despesa. 

Apesar do mérito da proposição, de acordo com o art. 66, 111, "b", da 
Constituição Estadual, a fiXação da remuneração dos servidores da 
administração direta é privativa do Governador do Estado, o que toma 
prejudicada a proposta. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n• 623/95 no 1• turno. 
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro 

Vieira- José Braga - Anderson Adauto- Durval Ângelo (voto contrário). 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

N" 913/96 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica 
ao Município de Matipó. 

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme preceitua o art. 195, ele o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação _ 
o imóvel objeto da proposição em tela foi doado ao Estado pelo Município 

de Matipó em 2017/61, a fim de que se construísse no local um posto de 
saúde; contudo, tal encargo não foi cumprido pelo donatário . 

O referido município, por meio de seu Prefeito, manifestou interesse na 
reintegração do imóvel ao seu patrimônio, para neie instalar as novas 
dependências da Prefeitura Municipal. 

No plano constitucional, a medida proposta está sujeita aos ditames 
contidos no art. 18 da Carta Estadual, do qual se infere a necessidade de 
avaliação prévia e de autorização legislativa para tomar licita a alienação. 

A matéria em exame está sujeita, também, à Lei Federal n• 8.666, de 
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21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. No caso em questão, interessa-nos o art. 17 dessa lei, por 
estabelecer que a alienação de bens da administração pública está 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e que, 
em se tratando de bem imóvel, dependerá de autorização legislativa. 
Ademais, o bem não pode estar atendendo a finalidade administrativa 
especial. 

De pronto, verificamos que o imóvel se encontra sem destinação. Além 
disso, o interesse público que envolve a operação é evidenciado pelo fato de 
que a transação possibilitará ao município construir no local a sede de seus 
serviços, o que é de suma importância para a coletividade. 

Com relação à avaliação prévia e à licitação, exigidas pelo art. 17 da 
citada lei, cabe-nos observar que a avaliação deverá ser realizada pelo 
órgão competente do Poder Executivo. Quanto à licitação, observamos que 
não se aplica ao caso, por se tratar de negócio jurídico estabelecido com 
pessoa jurídica de direito público. 

Do relatado, depreende-se, então, que as exigências legais foram 
cabalmente atendidas, razão pela qual não encontramos óbice de natureza 
jurídica à aprovação da matéria. 

Resta-nos comentar, no entanto, que, por se tratar a transação de anulação 
de uma liberalidade anteriormente concedida pelo Município de Matipó ao 
Estado, não há por que se valer o instrumento legal de cláusulas 
condicionais e reversivas, impostas pela legislação apenas quando se trata 
do instituto da doação. Em vista disso, cabe-nos alterar a redação do projeto 
sob comento, o que faremos por meio do substitutivo apresentado ao final. 

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 913/96 na forma do Substitutivo n• 1 , 
apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 913/96 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que- menciona ao 

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

Matipó o imóvel constituído por terreno com área total de 625m2 (seiscentos 
e vinte e cinco metros quadrados), situado naquele município, no lugar 
denominado Pastinha, registrado sob o n• 16.215, a fls.19 do livro 3-J do 
Cartório de Registro de Imóveis de Abre-Campo. 

Art. 2• - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Genaro -

lvair Nogueira. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 

N" 913/96 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em tela tem por 

escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica ao 
Município de Matipó. 

Nos termos regimentais, a matéria foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n• 1 . 

Dando prosseguimento aos trabalhos, compete a este órgão colegiado 
apreciar a proposição no que se refere à sua repercussão financeira, 
conforme está disposto no art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel objeto da proposição é constituído de um terreno urbano que foi 

doado ao Estado, em 1961, pelo Município de Matipó, sob a condição de que 
no local se construísse um posto de saúde. 

Transconridas mais de três décadas sem que o donatário tenha cumprido a 
finalidade da doação, agora o Prefeito Municipal de Matipó manifesta a 
vontade de reaver, para o patrimônio do município, o terreno, com o objetivo 
de nele edificar próprios públicos municipais. 

Levando-se em conta que o instrumento público de doação da transação 
original continha encargo que não foi cumprido, compreende-se claramente o 
motivo fundamental pelo qual foi apresentado o Substitutivo n• 1, que muda 
o tipo de negócio jurídico a ser realizado e que extirpa do texto do projeto os 
dispositivos que estabelecem novo encargo e reversão, institutos próprios da 
doação. 

Prestados os esclarecimentos essenciais à compreensão- da matéria, 
passemos a examinar as questões referentes aos possíveis impactos 
financeiros no Tesouro Estadual decorrentes da aprovação do projeto. 

De a·cordo com a proposição, a transferência de domínio do imóvel far-se-á 
na modalidade de reversão, o que por si só implica a inexistência de toma 
entre as partes e, portanto, não há necessidade de previsão na lei 
orçamentária. Por outro lado, por se tratar de alienação de bem imóvel para 
o patrimônio do município, poder-se-ia pensar ser um negócio jurídico que 
~representasse uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial do 
Estado. Entretanto, como o encargo que onerou a transação inicial não foi 
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cumprido, não houve o aperfeiçoamento do domínio sobre a coisa, criando-
se, dessa forma, uma situação que desfigura a citada redução de patrimônio. 
Trata-se do direito que é conferido ao doador de reaver o bem, caso o 
donatário não cumpra as condições estabelecidas quando da realização do 
contrato original. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 913/96 

na forma do Substitu1ivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de ou1ubro de 1997 . 
. Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, rela1or - Durval 

Ângelo - Roberto Amaral. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N• 

25/97 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos 
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De au1oria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n• 
25/97 dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 9/9/97, a matéria, que iniciou sua 
tramitação como projeto de lei ordinária, passou a tramitar como projeto de 
lei complementar, nos termos da decisão proferida pela Presidência desta 
Casa em reunião plenária realizada no ú~imo dia 24. 

Em virtude de requerimentos do Depu1ado Aílton Vtlela, aprovados pelo 
Plenário no dia 30 próximo passado, a matéria foi submetida a regime de 
urgência e deverá ser apreciada em reunião conjunta das comissões a que 
foi distribuída. 

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, 
passamos à análise da juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade 
da proposição. 

Fundamentação 
O projeto em referência versa sobre o Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano, instituído pelo art. 47 da Constituição mineira com o objetivo 
de promover investimentos e financiamentos de projetos nas regiões 
metropolitanas do Estado. 

Nos termos da proposição, o Fundo deverá funcionar por prazo 
indeterminado, com subcontas para cada região metropolitana e com 
recursos provenientes de fontes diversas, notadamente do Estado, dos 
municípios integrantes das regiões metropolitanas e da União. A Secretaria 
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de Estado do Planejamento e Coordenação Geral será o órgão gestor, e o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o agente financeiro. O projeto 
ainda fiXa as condições gerais dos financiamentos a serem realizados e 
estabelece a composição do grupo coordenador. 

Não vislumbramos óbices de natureza jurídica à tramitação do projeto e à 
sua subseqüente conversão em lei. 

Na verdade, observamos que a proposição atende a orientação finnada na 
Constituição Federal, especificamente no § 3° do art. 23, que autoriza a 
criação de regiões metropolitanas pelos Estados membros como instrumento 
para a promoção do desenvolvimento integrado. 

Acolhendo a diretriz da Carta Magna, a Constituição mineira, nos arts. 42 e 
seguintes, dispôs sobre questões importantes para a viabilização das regiões 
metropolitanas, entre elas o provimento de recursos financeiros, justamente 
por meio da instituição do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. 

Agora, o Chefe do Poder Executivo, no uso da prerrogativa que lhe confere 
o art. 90, V, da Constituição Estadual, fonnula projeto detalhando o 
funcionamento do Fundo. 

Cabe registrar a nota que distingue esse Fundo dos demais, que é a 
disciplina em lei complementar. Como se sabe, em regra geral os fundos são 
criados e disciplinados por lei específica, ordinária, elaborada com 
observância da Lei Complementar n• 27, de 18/1/93. Na hipótese presente, 
diferentemente, faz-se necessária lei complementar, por expressa disposição 
da Carta Estadual, contida no art. 47. 

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

legalidade do Projeto de Lei Complementar n• 25/97. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antônio Júlio - lrani 

Barbosa. 
Comissão de Assuntos Municipais 

Relatório 
O Projeto de Lei Complementar n• 25/97, do Governador do Estado, 

dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras 
providências. 

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para ser examinado, de confonnidade com o disposto nos 
arts. 103 e 220 do Regimento Interno. 

Atendendo a requerimentos do Deputado Aílton Vilela, aprovados pelo 
Plenário, o projeto tramita em regime de urgência e deve ser apreciado em 
reunião conjunta das Comissões a que foi distribuído. 
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A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu pela 

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposta na sua 
forma original, cabendo, agora, a esta Comissão manifestar-se sobre o seu 
mérito. 

Fundamentação 
O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a promover 

investimentos e financiamentos de projetos nas regiões metropolitanas do 
Estado, foi instituído pelo art. 47 da Constituição mineira. 

A Lei Complementar n• 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a 
gestão e a extinção de fundo, define-o como entidade contábil, sem 
personalidade jurídica, criada por lei e constituída pelo produto de receitas 
específicas e elementos patrimoniais que se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços. 

O Projeto de Lei Complementar n• 25/97 tem por finalidade definir o 
objetivo, a estrutura e as condições de funcionamento do Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano, cuja duração é indeterminada e que visa à 
implantação de programas e projetos relacionados com as funções públicas 
de interesse comum nas regiões metropolitanas. 

O projeto também define, no art. 3", as fontes de recursos do Fundo, que 
serão aplicados sob a forma de financiamentos reembolsáveis e de liberação 
de recursos sem retomo, desde que observados determinados requisitos, na 
forma estabelecida no art. 4". Prevê, ainda, que a cada região metropolitana 
caberá uma subconta do Fundo. 

De acordo com o art. 45, VIl, da Carta Estadual, compete à Assembléia 
Metropolitana administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Já 
nos termos da Lei Complementar n• 26, de 14/1/93, que dispõe sobre as 
atribuições, a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano é um dos instrumentos do planejamento metropolitano (art. 5", 
IV), tendo a referida Assembléia poderes normativo e de gestão financeira 
dos recursos do citado Fundo (art. 1 O, "caput''). 

O art. 7" do projeto em exame estabelece como gestor do Fundo a 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - e 
como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, obedecido o disposto no art. 4° da Lei Complementar n• 27, de 
1993, que enumera as atribuições do órgão gestor, do agente financeiro e do 
grupo coordenador em cada fundo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n• 25/97. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
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Hely Tarqüínio, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - lrani Barbosa -

Ajalmar Silva - Baldonedo Napoleão . 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela dispõe sobre o 

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras providências. 
Foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para ser examinado em regime de urgência, nos termos do 
art. 69 da Constituição do Estado e do art. 220 do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Em 
seguida, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização opinou pela 
sua aprovação. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

A Constituição mineira, em seu art. 47, instituiu o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano, destinado a promover investimentos e 
financiamentos de projetos nas regiões metropolitanas do Estado. O projeto 
em análise versa sobre a implantação desse Fundo, definindo, entre outros 
pontos, competências, objetivos e fontes de recursos para investimento. 

A Lei Complementar n• 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a 
gestão e a extinção de fundo, define-o como entidade contábil, sem 
personalidade juridica, criado por lei e constituído pelo produto de receitas 
específicas e elementos patrimoniais que se vinculam à realização de 
determinados objetivos e serviços. 

Outro diploma legal, a Lei Federal n• 4.320, de 1964, dispõe que constitui 
fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam 
à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de 
normas peculiares de aplicação. Nesse sentido, o art. 3• do projeto determina 
suas fontes de recursos, podendo as receitas serem oriundas de dotações 
orçamentárias, de repasses de outras entidades ou resultantes da própria 
gestão do fundo. Vale dizer que o projeto em análise define o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano como rotativo, caracterizando-se pela 
obtenção de receita própria, utilizada no desenvolvimento das suas 
operações, gerando novos recursos que são reinvestidos nas suas 
atividades . 

Ressaltamos que tramita atualmente no Congresso Nacional o Projeto de 
Lei Complementar n• 135/96, que, entre outros assuntos, dispõe sobre 
fundos. O projeto, já aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, determina que é vedada a constituição de fundo 
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quando as receitas próprias não atingirem 50% das suas receitas totais. 

Quanto à aplicação dos recursos do Fundo, o projeto prevê a sua liberação 
mediante financiamentos reembolsáveis ou de aplicações sem retomo. Um 
dos requisitos para liberação dos recursos é que os programas, projetos e 1 

investimentos tenham sido aprovados e priorizados pelas assembléias I 
metropolitanas. ~ 

No que tange à administração, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
será gerenciado pela SEPLAN e terá como agente financeiro o BDMG. 

O projeto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 
R$500.000,00 para fazer face às despesas decorrentes da implantação do 
Fundo. O crédito especial é uma modalidade de crédito adicional destinado a 
atender despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
De acordo com o art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 1964, são recursos 
hábeis para a abertura de crédito especial os resultantes da anulação parcial 
ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, os 
provenientes do excesso de arrecadação, o superávit financeiro apurado em 
balanço patrimonial do exercício anterior ou o produto de operações de 
crédito autorizadas. 

Finalmente, analisando a lei orçamentária para o exercício de 1997, 
percebemos que existem no Estado, atualmente, 16 fundos, cujas dotações 
atingem o montante de R$601.882.450,00, que representam 4,3% do total 
das despesas orçamentárias anuais. 

Apresentamos, ao final, a Emenda no 1, que visa a sanar uma 
irregularidade técnica do projeto. O art. 7°, § ZO, inciso I, dispõe que o agente 
financeiro do Fundo fará jus a uma remuneração de 2,0%, calculada sobre o 
saldo devedor reajustado de cada financiamento feito pelo Fundo. Foi 
omitido o tempo pelo qual incidirá essa remuneração, que é anual, ou seja, 
2,0% ao ano. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 25/97 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir redigida. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao inciso I do § ZO do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7o- .................... . 
§ ZO- .......................... . 
I - 2,0% (dois por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor 

reajustado de cada financiamento e pagos juntamente com os encargos 
financeiros mencionados no art. 6°, inciso I, alínea "e";". 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio, Presidente - Roberto Amaral, relator - Miguel Martini -

Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira. 
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PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

25/97 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela dispõe sobre o 

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras providências. 
Aprovado no 1• turno, com a Emenda n• 1, apresentada pela Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária, retoma agora o projeto a esta 
Comissão a fim de ser examinado no 2" turno. 

Nos termos do art. 196, § 1", do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Versa o projeto sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano, que tem como objetivo a implantação de programas e 
projetos e a realização de investimentos relacionados às funções públicas de 
interesse comum, nas regiões metropolitanas do Estado. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não encontra 
impedimento do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. A 
matéria atende ao disposto na Lei Complementar n• 27, de 18/1193, que 
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, definindo, entre 
outros pontos, competências, objetivos e possíveis fontes de recursos. 

Vale ressaltar que o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
espeCial no valor de R$500.000,00 para fazer face às despesas decorrentes 
da implantação do Fundo. O crédito especial é uma modalidade de crédito 
adicional destinado a atender despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. De acordo com o art. 43 da Lei Federal n• 4.320, de 
1964, são recursos hábeis para a abertura de crédito especial os resultantes 
da anulação parCial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, os provenientes do excesso de arrecadação, o superávit 
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior ou o produto 
de operações de crédito autorizadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n• 25/97, no 2" tu mo, na forma do vencido no 1 • tu mo. 
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1997. 
Miguel Martini, Presidente -José Braga, relator- Durval Ângelo - Sebastião 

Navarro Vieira - Anderson Adauto - Roberto Amaral . 

Redação do Vencido no 1• Tumo 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 25/97 
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Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, instituído pelo art. 47 

da Constituição do Estado, tem como objetivo a implantação de programas e 
projetos e a realização de investimentos relacionados às funções públicas de 
interesse comum, nas regiões metropolitanas do Estado, segundo normas e 
condições gerais estabelecidas nesta lei. 

§ 1"- À Região Metropolitana de Belo Horizonte- RMBH -, de que trata a 
Lei Complementar n" 26, de 14 de janeiro de 1993, corresponderá uma 
subconta específica do Fundo. 

§ 2"- Para cada região metropolitana que vier a ser instituída, será criada 
subconta específica no Fundo, na forma da lei. 

Art. 2" - Poderão ser beneficiários do Fundo os municípios integrantes de 
cada região metropolitana legalmente instituída, na subconta específica, bem 
como as empresas públicas estaduais e municipais. 

Parágrafo único - São beneficiários da subconta referente à RMBH os 
municípios mencionados no art. 7" da Lei Complementar n" 26, de 14 de 
janeiro de 1993, bem como os seus distritos que venham a emancipar-se e 
outros que venham a integrá-la, na forma da lei. 

Art. 3°- Constituem recursos do Fundo: 
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no orçamento anual 

do Estado, bem como créditos adicionais; 
11 - dotações orçamentárias ou transferências da União destinadas ao 

Fundo; 
111- transferências dos municípios das regiões metropolitanas determinadas 

em decisões das respectivas assembléias metropolitanas; 
IV - transferências voluntárias dos municípios integrantes das regiões 

metropolitanas; 
V- produtos de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo 

Estado ou por municípios integrantes de regiões metropolitanas; 
VI - retemos de financiamentos concedidos com recursos do Fundo; 
Vil - resultados das aplicações financeiras das disponibilidades transitórias 

de caixa; 
VIII - dotações a fundo perdido que forem consignadas ao Fundo por 

organismos nacionais e internacionais, inclusive organizações não 
governamentais; 

IX- auxílios, subvenções, dotações e outros recursos. 
§ 1"- O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento 

de amortização e encargos de operações de crédito, internas ou externas, 
que vierem a ser contraídas pelo Estado e destinadas ao Fundo, segundo 
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normas estabelecidas em regulamento. 

§ 2• - No caso de operações de crédito contraídas por mumc1p1os e 
destinadas ao Fundo, poderá ser feita a transferência de recursos do Fundo 
aos Tesouros Municipais, para pagamento de amortização e encargos 
correspondentes às operações contratadas, segundo normas e condições 
estabelecidas pela assembléia metropolitana da qual faz parte o município 
contratante da operação. 

§ 3° - Os recursos mencionados nos incisos I a IX terão vinculações 
específicas a cada subconta do Fundo, na forma definida em regulamento. 

Art. 4° - O Fundo, de natureza e individuação contábeis, será rotativo, 
ressalvado o disposto nos §§ 1• e 2• do art. 3°, e seus recursos serão 
aplicados na forma de financiamentos reembolsáveis e de liberação de 
recursos sem retomo, em condições específicas aos beneficiários, 
observados os seguintes requisitos: 

I - os programas, projetos e investimentos a serem financiados ou 
sustentados financeiramente com recursos do Fundo deverão ser 
caracterizados como de interesse comum de cada região metropolitana, nos 
termos do art. 43 da Constituição do Estado; 

11 - os programas, projetos e investimentos deverão constar nos 
respectivos Planos Plurianuais de Investimentos, nos termos dos Planos 
Diretores Metropolitanos. e, na ausência destes planos, nas diretrizes 
metropolitanas estabelecidas para as respectivas regiões; 

111 - os programas, projetos e investimentos deverão ter sido aprovados e 
priorizados pelas assembléias metropolitanas respectivas; 

IV - os beneficiários dos recursos deverão comprovar o cumprimento das 
exigências legais referentes ao endividamento do setor público, quando 
pertinente; 

V - as modalidades de programas, projetos e investimentos deverão ser, 
preferencialmente, os relacionados a: 

a) pesquisas ligadas às funções públicas de interesse comum e ao estudo 
de seus impactos na qualidade de vida de uma região metropolitana ou do 
conjunto delas; -

b) financiamento de custos referentes à elaboração de estudos e projetos 
vinculados aos planos diretores metropolitanos; 

c) financiamento da implementação de programas e projetos constantes 
nos respectivos planos diretores metropolitanos . 

§ 1 • - Poderão ser estabelecidos requisitos específicos e diferenciados para 
cada uma das subcontas do Fundo, observadas as normas gerais . 

§ 2• - Em situações de calamidade pública ou de emergência, o Fundo 
poderá liberar recursos sem retomo ou financiar projetos específicos para 
municípios da região metropolitana atingidos, conforme normas e condições 
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estabelecidas em regulamento. 

Art. 5° - O prazo de duração do Fundo é indeterminado, observado o 
disposto no art. 9° da Lei Complementar n• 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Parágrafo único - A extinção de subconta do Fundo poderá ocorrer nos 
casos de extinção da região metropolitana correspondente, hipótese em que 
a forma de destinação dos direitos creditórios existentes na subconta extinta 
será definida em lei. 

Art. 6°- Os financiamentos concedidos e os recursos liberados pelo Fundo 
submetem-se às seguintes condições gerais: 

I - para financiamentos reembolsáveis: 
a) o valor do financiamento corresponderá a, no máximo, 70% (setenta por 

cento) do valor total do programa, projeto ou investimento; 
b) o beneficiário deverá providenciar os recursos de contrapartida, que 

será de, no mínimo, 30% (trinta por cento); 
c) o prazo de carência será de, no máximo, 36 (trinta e seis) meses, não 

podendo exceder a 6 (seis) meses do prazo de conclusão dos investimentos; 
d) o prazo de amortização do financiamento será de, no máximo, 96 

(noventa e seis) meses, iniciando-se no mês subseqüente ao do término da 
carência; 

e) os encargos financeiros, referentes aos juros e à atualização monetária, 
serão estabelecidos em regulamento; 

f) a forma e a periodicidade das amortizações referentes ao principal e aos 
encargos financeiros serão definidas em regulamento; 

g) a exigência de garantias obedecerá ao disposto em normas legais 
pertinentes; 

h) as penalidades a serem aplicadas nos casos de inadimplência ou de 
não-regularidade fiscal serão estabelecidas em regulamento; 

li - para liberação de recursos sem retomo: 
a) o valor da parcela a ser liberada corresponderá a, no máximo, 50% 

(cinqüenta por cento) do valor total do projeto ou programa; 
b) a contrapartida de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) deverá ser 

provida pelo beneficiário; 
c) a liberação dos recursos poderá ser feita de uma só vez ou em parcelas, 

dependendo da natureza e do cronograma do programa e do projeto; 
d) as penalidades a serem aplicadas nos casos de descumprimento das 

condições pactuadas serão estabelecidas em regulamento. 
§ 1° - O valor do financiamento e da liberação de recursos sem retomo, 

bem como o valor da contrapartida, poderão ser alterados na hipótese do § 
2• do art. 4°. 

§ 2° - Poderão ser estabelecidas condições específicas e diferenciadas 
para cada subconta que integra o Fundo, observadas as normas gerais. 
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Art. 7° - O Fundo tem como gestor a Secretaria de Estado do Planejamento 

e Coordenação Geral - SEPLAN - e como agente financeiro o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

§ 1 o - As competências do gestor e do agente financeiro serão definidas 
em regulamento, observado o disposto no art. 4° da Lei Complementar n° 27, 
de 18 de janeiro de 1993. 

§ 2° - O agente financeiro faz jus a remuneração de: 
I - 2,0% (dois por cento) ao ano calculados sobre o saldo devedor 

reajustado de cada finanCiamento e pagos juntamente com os encargos 
financeiros mencionados no art. 6°, inCiso I, alínea "e"; 

11 - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor referente à liberação de 
recursos sem retomo, a serem descontados das parcelas liberadas. 

§ 3° - O gestor e o agente financeiro ficam obrigados a apresentar 
relatórios específicos à Secretaria de Estado da Fazenda e às assembléias 
metropolitanas, na forma em que forem solicitados. 

Art. 8° - o grupo coordenador do Fundo é composto pelos seguintes 
membros: 

I - 1 (um) representante do gestor; 
11 - 1 (um) representante do agente financeiro; 
111- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - 1 (um) representante de cada uma das respectivas regiões 

metropolitanas a serem indicados em suas assembléias. 
§ 1 o - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do 

gestor. 
§ ZO - As competências do grupo coordenador serão definidas em 

regulamento, observado o disposto no art. 4° da Lei Complementar no 27, de 
18 de janeiro de 1993. 

Art. 9° - Os demonstrativos orçamentários e financeiros do Fundo serão 
elaborados conforme o disposto na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 1 O- O Poder Executivo expedirá decreto regulamentando o Fundo. 
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito esi)ecial no valor 

de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para fazer face às despesas 
decorrentes desta lei, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário . 
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ATA DA 314" REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29/10/97 

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1" PARTE (PEQUENO 

EXPEDIENTE): Ata- Correspondência: Mensagens n°s 226 e 227/97 (Vetos 
Totais às Proposições de Lei nos 13.482 e 13.483, respectivamente), do 
Governador do Estado - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei n°S 1.482 a 1.484/97 - Requerimentos n°S 2.383 a 2.388/97 - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini, lrani Barbosa, Anderson 
Adauto, Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Marco Régis - 2" PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1" Fase: Abertura de Inscrições - Discussão de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução no 1.077/96; 
discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento da discussão; questão 
de ordem- ENCERRAMENTO- ORDEM DO DIA. 

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olívia - Adelmo 
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac 
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Errnano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob -
lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumalra - Leonídio 
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José 
Haueisen- Mau ri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Pettersen -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila- Wilson Pires- Wilson Trópia. 

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

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

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- A Deputada Maria Olívia, s•-secretária, 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" 226/97* 
Belo Horizonte, 24 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado. opus veto total à Proposição de Lei 
n• 13.482, que assegura ao consumidor o pleno atendimento nos serviços 
médico-hospitalares prestados pelas empresas que especifica. 

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

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

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

Recebo da egrégia Assembléia Legislativa, para sanção, a Proposição de 
Lei n• 13.482, que "assegura ao consumidor o pleno atendimento nos 
serviços médico-hospitalares prestados pelas empresas que especifica". 

A proposição de lei em foco resultou da aprovação de projeto de lei da 
iniciativa do Deputado Gilmar Machado. Apesar de elogiável o propósito do 
autor do projeto e do elevado alcance da medida proposta. vejo-me na 
contingência de ter de negar-lhe meu assentimento, por razão de ordem 
constitucional. 

É que a pretendida lei tem como fim próximo. imediato, não a saúde 
individual, que lhe constitui finalidade remota, objetivo final, mas relações de 
natureza contratual entre as empresas prestadoras de serviço médico e o 
consumidor. E isso é matéria da competência legislativa privativa da União, 
como se vê do artigo 22, I, da Constituição da República. 

O consumidor não ficará, todavia. desprotegido, eis que existe a Lei 
Federal n• 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor). elaborada exatamente com base nos artigos s•. inciso 
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XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal e no artigo 48 de suas 
Disposições Transitórias. Sem falar no projeto de lei que regulamenta os 
planos de saúde, em tramitação no Congresso Nacional e já aprovado na 
Câmara dos Deputados. 

Por esse motivo, deixo de sancionar a Proposição de Lei n• 13.482, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1997. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM N• 227/97* 
Belo Horizonte, 24 de outubro de 1997. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso 

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 
70, inciso 11, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei 
n• 13.483, que dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado. 

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

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

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

A Proposição de Lei n• 13.483, que me foi encaminhada para sanção, 
dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado, prescrevendo a 
proibição do uso de termos e expressões em língua estrangeira nos textos e 
documentos oficiais e o desenvolvimento de programas destinados à 
valorização do uso da língua portuguesa. 

Ao considerar a proposta, vejo-me no dever de opor-lhe veto, adotando, 
para esse fim, os fundamentos que ilustram o estudo que a Secretaria de 
Estado de CuHura realizou em tomo do assunto. 

É verdade que é excessivo o número de termos estrangeiros, 
principalmente ingleses, com que nos deparamos a toda hora que, no 
entanto, já se incorporaram à linguagem corrente, inclusive dos negócios. 
Seria, em principio, razoável que se pensasse em estabelecer no Brasil 
algum mecanismo para se coibirem os excessos, o que, aliás, já tem sido 
tentado em outros países. 

Ocorre que a simples proibição de uso de termos estrangeiros, restrita ao 
Estado de Minas Gerais e desvinculada de uma política terminológica de 
âmbito nacional, que forneça alternativas lexicais adequadas, é uma 
iniciativa fadada ao insucesso: uma lei inócua, como muitas outras, 
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porquanto estaria fora da realidade diária que vivemos. 

Essa realidade, que demanda a projeção de uma politica de proteção da 
lingua em âmbito nacional, a fim de que se consolide a consciência da 
necessidade de se investir de fato na educação e na pesquisa para que 
possamos fazer ciência, criar tecnologia, criar conceitos, propiciando a 
criação do termo dentro do próprio vernáculo, não pode ser, porém, ignorada 
com a adoção de mecanismos que dificultem ou inviabilizem a rotina diária 
do cidadão. 

São esses os motivos que me levam a opor veto à Proposição de Lei n• 
13.483, sem deixar de reconhecer o mérito da proposta, que revela a 
preocupação do seu autor com a preservação da lingua portuguesa. 

Assim é que encaminho à egrégia Assembléia Legislativa as razões do 
veto, para exame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 1997. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Da Sra. lva Marta Barros Ferreira, Presidente em exercício do Conselho 

Federal de Enfermagem, confirmando a presença de representante desse 
órgão em reunião da Comissão de Saúde e Ação Social e solicitando a 
extensão do convite ao Sr. Gilberto Linhares Teixeira, enfermeiro. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde - CESMG -, encaminhando projeto de lei que dispõe sobre a 
reorganização e as atribuições do Conselho. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde - CESMG -. apresentando propostas para o orçamento do Estado 
no tocante à área da saúde. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

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• 1.482/97 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 

Bairro Salomé, com sede no Município de Betim . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 



Moradores do Bairro Salomé, com sede no Município de Betim. 
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 
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Justificação: O Município de Betim, localizado na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, é um dos pólos industriais mais importantes de Minas 
Gerais, com muitas empresas de grande porte, como a Fiat Automóveis, e 
apresenta um crescimento dinãmico, com loteamentos e bairros novos. 

Visando a garantir um planejamento eficiente para as obras que ali serão 
efetuadas nas áreas de saúde, educação, lazer e preservação ambiental, os 
moradores do Bairro Salomé fundaram sua associação comunitária. 

Além das importantes iniciativas que desenvolve em prol do bem-estar 
social, é importante ressaltar que ela é regida por estatuto próprio, funciona 
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não 
remuneradas pelos cargos que exercem, conforme atesta o Delegado de 
Polícia de Betim. 

- 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• 1.483/97 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com 

sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Manchester 

Mineira, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. z•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçônica Manchester Mineira foi fundada em 19/11/85 

e tem como princípios básicos o aperfeiçoamento moral, intelectual e social 
da humanidade, o bem-estar da Pátria e da Ordem Maçônica, a prática 
desinteressada da benemerência, a investigação constante da vendade, por 
meio de estudo profundo da filosofia maçônica, e a prestação de assistência 
moral, material e financeira aos necessitados. 

A entidade busca ampliar seus serviços assistenciais, e o título de utilidade 
pública estadual é o passaporte para que ela consiga formar parceria com os 
órgãos públicos estaduais competentes. 

- 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 
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art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 1.484/97 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Judô, 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 Judô, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2•- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposiçôes em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1997. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundada em 10/6/61, a Federação Mineira de Judô é uma 

organização sem fins lucrativos que tem como finalidade desenvolver o judô 
e o sentimento de brasilidade; manter e incrementar as relaçôes amistosas e 
desportivas entre seus associados; organizar, promover, patrocinar, 
participar, dirigir e fiscalizar competiçôes e campeonatos de judô em Minas 
Gerais; participar e fazer-se representar em competiçôes e campeonatos 
interestaduais, nacionais e internacionais. 

A entidade pleiteia o titulo de utilidade pública estadual para, com esse 
suporte, fonnar parcerias com órgãos públicos, visando a apoiar e dar 
assistência a seus filiados, dando-lhes as condiçôes necessárias para 
participar de campeonatos e competiçôes como representantes da entidade 
ou do Estado. 

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

REQUERIMENTOS 
N" 2.383/97, do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando seja fonnulado 

voto de pesar à família do Sr. Hélio Marcos Penna BeHrão, ex-Ministro da 
Desburocratização. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.384/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que 
solicita se oficie ao Ministério Público pedindo a realização dÓ atendimento 
jurídico coletivo conhecido como mutirão nas dependências da carceragem 
do Departamento de Investigações. (- À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais.) 

N" 2.385/97, do Deputado Anderson Adauto, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulaçôes com o Sr. Flávio Régis de Moura e 
Castro por sua eleição para Presidente da Associação dos Tribunais de 
Contas do Brasil - ATRICON. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N" 2.386/97, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitadas 
ao Governador do Estado infonnaçôes sobre o montante de recursos gastos 
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com publicidade pelo Governo. (-À Mesa da Assembléia.) 

N" 2.387/97. do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à elaboração de projeto de lei 
que isente de multa nas contas de água e luz os servidores públicos 
estaduais que tiverem seus pagamentos atrasados. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N" 2.388/97, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitadas 
ao Secretário da Fazenda informações sobre o fluxo de caixa do Estado nos 
últimos dois meses e os motivos que têm causado atraso no pagamento dos 
servidores públicos estaduais.(- À Mesa da Assembléia.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

ocupantes das galerias. De modo especial, queremos saudar a Comunidade 
Nova Aliança, da Irmã Ângela, a grande lider que tem realizado um trabalho 
extraordinário não só de evangelização mas também de ação social, 
mostrando, principalmente, preocupação com a transformação das estruturas 
sociais do País. 

Queremos ocupar a tribuna na tarde de hoje a fim de, mais uma vez, 
elevar a nossa voz para alertar a sociedade brasileira e mineira contra o 
absurdo que tentam aprovar no Congresso Nacional. 

Senhores e senhoras, somos contra o crime do aborto! 
Mais uma vez. queremos registrar nos anais desta Casa nosso indignado 

posicionamento e nossa luta imcansigente contra o crime do aborto, porque 
nossa opção é pela vida do ser humano e pelo respeito absoluto a sua 
inalienável dignidade. 

Como os senhores sabem, há poucos dias foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Federal um projeto de lei que autoriza o 
SUS a praticar aborto em casos de gravidez por estupro, risco de vida para a 
gestante ou suspeita de que o feto possa nascer com def~itos ou taras 
mentais, pelos quais seria objeto de muita lástima durante sua vida, além de 
ser uma pesada carga para seus progenitores. Essa é a alegação. 

Mais uma vez, esgrimem-se razões totalmente absurdas para justificar 
uma medida absolutamente covarde como a de se autorizar o aborto, que 
significa sacrificar a vida de uma criatura completamente inocente para 
reparar qualquer um dos problemas citados, cujas causas mais profundas 
estão nas estruturas sócio-econômicas, políticas e culturais ultrapassadas, as 
quais não temos tido a capacidade de mudar e transformar. Estamos 
construindo, praticamente, uma civilização da morte e da violência, em que 
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o ser humano está já atentando contra si mesmo, sem nenhum escrúpulo. 

Os políticos estão se habituando a optar pelo fácil e a atacar os problemas 
pelas ramas, ou seja, por suas conseqüências, e não por suas raízes. 

Senhores! Estamos apenas atacando os efeitos de nossos erros e defeitos 
e, com isso, oferecendo nada mais do que paliativos e panos quentes frente 
a problemas cujas raízes são muito mais profundas. 

Se não nos posicionarmos veementemente contra esse projeto, estaremos 
nos tomando cúmplices e coniventes com essas medidas, descaradamente 
atentatórias contra a pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. 

O Estado e os governos, optando pelo fácil, pretendem acabar com o mal 
acabando com a vida dos que sofrem suas conseqüências. É como se 
disséssemos que a causa da injustiça social está nas suas vítimas. É como 
se pretendêssemos acabar com a miséria e com a injustiça social matando 
os miseráveis e injustiçados. 

A proponente e a relatora desse nefasto projeto de lei não devem ter vivido 
jamais a experiência sublime de sentir na sua entranha o latejar de um ser 
humano. De outra maneira, não dá para entender a insensibilidade e a frieza 
com que foi elaborada e está sendo defendida essa proposta tão absurda e 
tão contraditória com os nossos valores arraigadamente cristãos. 

E, no cúmulo de insensatez, D. Ruth Cardoso acabou de fazer declarações 
absolutamente infelizes, descabidas, demagógicas, oportunistas e agressivas 
contra o Papa João Paulo 11 e contra os sentimentos do nosso povo, 
reiterando a legalidade do aborto, exatamente no momento em que ele nos 
visita e nos convoca para uma luta sem trégua em defesa da vida. 

Senhores! Se esse projeto for aprovado - esperamos que nunca seja -, o 
Estado terá que administrar uma lei absolutamente discriminatória do 
embrião humano, que é um ser humano e como tal deve ser defendido e 
protegido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível, 
como argumenta com toda propriedade o jornalista e escritor João Luiz de 
Freitas, em seu artigo "Não ao Crime do Aborto", recentemente publicado no 
"Estado de Minas". 

O aborto é um crime, sim, e é uma provocação à ira do nosso Criador, 
Deus, porque a vida é um dom de Deus, que ninguém pode tirar, muito 
menos a vida de um inocente indefeso. 

A vida humana, com todas as suas características, existe já desde o 
momento da concepção, como está comprovado cientificamente, e deve ser 
respeitada e protegida de maneira absoluta a partir desse instante . 

Por isso, o aborto, utilizado como meio para resolver qualquer problema, é 
um infanticídio e um crime abominável, porque contraria totalmente a lei 
moral, coisa que nenhuma lei civil pode fazer sob pena de ofender 
gravemente a sensibilidade e as crenças do nosso povo, predominantemente 
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cristão. 

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Miguel 
Martini, queria fazer duas observações. Em primeiro lugar, quero dizer que 
concordo com V. Exa. ao me posicionar contrariamente ao aborto, mas 
temos que discutir, porque já há propostas de mudança no Código Penal. 
Temos que refletir sobre a situação de risco de vida. Uma mulher que esteja 
correndo risco de vida e não faz o aborto pode morrer e deixar outros filhos 
órfãos. Esses filhos perdem a mãe, quando essa morte poderia ser evitada. 
Como vamos tratar essas questões? Eu sou contra o aborto, mas temos que 
discutir essas questões seriamente, caso contrário estaremos apenas 
fazendo um discurso e pennitindo a morte de mulheres que vão deixar 
muitos filhos órfãos. Essas questões têm que ser trabalhadas com seriedade 
para evitannos injustiças. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Agradeço o aparte sempre oportuno do 
Deputado Gilmar Machado, mas devo esclarecer que a artimanha dessa lei 
diz que qualquer médico pode atestar que há risco de vida. É uma fonna 
enrustida de abortar quando a mãe não corre risco de vida. Se uma junta 
médica atestar que há risco de vida, aí sim estarei tirando uma vida para 
defender outra. Mas o que se está buscando com esse projeto de lei que 
pennite a qualquer médico atestar o risco de vida é uma prática 
inescrupulosa de aborto. 

Temos que reagir energicamente e refutar com toda a veemência possível 
as alegações de que o aborto já é legal no País, particulannente nos casos 
de gravidez por estupro e de risco de vida para a gestante, alegação que o 
próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso já fez em várias 
oportunidades. 

Mas não é, senhores! Tal alegação é absolutamente falsa! 
O art. 128 do Código Penal, tão invocado, simplesmente não penaliza o 

aborto praticado em detenninados casos: "não se pune" se praticado quando 
"não há outro meio de salvar a vida da gestante" e "se a gravidez resulta de 
estupro". 

Analogamente poder-se-ia dizer que o furto está legalizado no Brasil, 
porque o art. 181 do mesmo Código .prescreve "não-punição" para esses 
casos, mas todos sabemos que o furto não está legalizado. 

O aborto legal inexiste porque é crime e porque é flagrantemente 
inconstitucional ao contradizer o art. 11 da nossa Carta Magna, que protege 
e defende a vida humana como um valor abSOluto. 

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)• - Deputado Miguel Martini, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, aprovo quase tudo o que V. Exa. acaba de 
dizer. Também eu, na qualidade de cristão católico romano, me posiciono 
contrariamente ao aborto. Digo que concordo com quase tudo, porque não 
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concordo nem ao menos com a concessão que V. Exa. faz ao 
posicionamento do Deputado Gilmar Machado. Entendo que risco de vida 
todos nós corremos, 24 horas por dia, desde que nascemos. Nem nessas 
circunstâncias, que, como advogado, sei que são legais, considero legítimo 
que se possa tolher uma vida humana sob a alegação de risco de vida da 
gestante. Nesta oportunidade, Deputado Miguel Martini, conhecendo V. Exa. 
como conheço, me posiciono contrariamente. Dizer que em havendo risco de 
vida se possa permitir o aborto, acho que nem nessas circunstâncias. A vida 
que foi gerada, a vida que foi iniciada não há que ser interrompida pela 
vontade humana, razão pela qual, ainda como advogado, me posiciono 
contrariamente às duas concessões do Código Penal para a realização do 
aborto. Então, concordando em quase tudo com V. Exa., e o parabenizo por 
sua posição em defesa da vida, digo ao Deputado Gilmar Machado que nem 
nas circunstâncias que ele levanta acho que se possa admitir que haja o 
corte de uma vida, porque risco de vida corremos todos nós em cada hora da 
nossa existência. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Aqui, nos parece oportuno repetir a sentença 
de Jaques de Camargo Penteado, Procurador de Justiça do Estado de São 
Paulo, também invocado pelo jornalista João Luiz de Freitas: "a lei federal 
não contempla a figura do aborto legal, mas toma impunível o fato típico e 
antijurídico em determinadas circunstâncias". 

Pcir todas as razões contundentes e claras que aqui colocamos, não existe 
no Brasil aborto legal a ser regulamentado, como enfatiza D. Lucas Moreira 
Neves, Cardeal Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Presidente da 
CNBB. 

O Procurador ainda adverte: "transigir em um ou dois casos é abrir as 
comportas para inúmeros outros casos. Já alguém sugere a ampliação dos 
casos em que deveria ser possível o aborto ... pela porta da legalização 
acaba passando a da eutanásia e até a do direito ao suicídio". 

Nunca, jamais, encontrar-se-á nas Palavras reveladas por Deus 
justificativa alguma para que o homem, sob hipótese qualquer, tire a vida de 
outro ser humano. -

Os direitos que decorrem da inalienável dignidade do ser humano têm que 
ser reconhecidos e respeitados pela sociedade e pela autoridade pública, 
porque não dependem nem dos indivíduos nem dos pais, nem representam 
uma concessão da sociedade ou do Estado, são próprios da essência do ser 
humano, como estão expressos claramente na Instrução Pontifícia Donum 
Vitae sobre "o respeito à vida humana nascente e a dignidade da 
procriação". 

Daí que tanto quem procurar o aborto como quem o praticar seriam de 
fato, sem sombra de dúvidas, criminosos e infanticidas. Em todo caso, se o 
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projeto for aprovado, estariam protegidos por uma lei criminosa, mais uma, 
como tantas que existem legalizando tantas injustiças no País, o que tem 
levado alguns cientistas políticos que pesquisaram sobre o exercício do 
direito no Brasil a afirmar que no País existe muito direito consagrando 
muitas injustiças. 

Antes de encerrar, eu só diria ao Deputado Arnaldo Penna que fico feliz 
com seu posicionamento e que conheço a sua história cristã. Concordo com 
V. Exa. em que, quando se admite que um grupo de médicos determine se é 
o caso de defender uma vida certa por uma vida que está sendo gerada, ou 
seja, entre duas uma é possivelmente certa, isso não deve ser contemplado 
porque naturalmente poderia ser feito em casos que a medicina assim 
decidisse. O perigo que se corre aqui não é esse. O perigo maior é, sob a 
aparência de uma legalidade e buscando esse atendimento através do SUS, 
legalizar a prática do aborto, porque bastaria que um médico fizesse isso ou 
que qualquer senhora conseguisse um atestado dizendo que foi estuprada 
para poder fazer o aborto. É contra isso que nos indignamos; não aceitamos 
e esperamos que o projeto que não seja aprovado no Congresso Nacional. 

Por ser ilegal, inconstitucional, anti-ético e contrário á lei moral, elevemos 
nossa voz e refutemos esse projeto de lei absurdo, que pretende 
discriminalizar o aborto e penalizar seres absolutamente inocentes. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Prefeito de 

Belo Horizonte, às vésperas do Natal, quer implantar o rodízio de veículos na 
cidade, em horários alternados. Quando o próprio Prefeito promove festas 
para a comemoração dos 100 anos de Belo Horizonte. ele quer, por força da 
sua incompetência, fazer retroagir Belo Horizonte 1 O ou 15 anos, reduzindo a 
circulação de 20% de veículos ao dia. 

Os compromissos do Prefeito, mais uma vez, provaram que ele está ligado 
aos empresários do transporte coletivo da nossa Capital. Compromisso de 
campanha não saldado ainda, ele quer entulhar mais ainda os ônibus que 
servem hoje "porcamente" à população da Capital, ao obrigar o cidadão a 
andar de ônibus. Quem ele acha que vai andar de ônibus? O rico? O rico 
tem dois, três, quatro carros na garagem, e, com qualquer tipo de rodízio que 
for implantado, ele vai ter condições de sair com um de seus carros o dia 
que quiser. Ele vai colocar o rodízio sobre quem? Em cima do vendedor 
ambulante, do cidadão que vem do interior para fazer compras agora às 
vésperas do Natal, prejudicando com isso todo o comércio de Belo 
Horizonte, prejudicando todos aqueles que querem andar livremente e que 
pagaram por esse direito. E pagam por esse direito, e mais caro que todo 
mundo. O IPVA em Belo Horizonte, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é o 
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mais caro do Brasil. Ele é de 3%, o que fez evadir, inclusive, o 
emplacamento de uma das maiores empre5as de locação de veículos de 
Belo Horizonte, que é a Localiza, para o Paraná, para onde transferiu sua 
sede. E o Governo Estadual agora, para poder resolver essa situação, que é 
de falta de planejamento também por parte dele, aumenta o IPVA de 
veículos particulares para 4%, para abaixar o IPVA das locadoras para 2%. É 
esse contra-senso que faz o Prefeito de Belo Horizonte fazer o rodízio, a 
falta de obras, a falta de competência administrativa, ou é o "lobby" da 
corrupção armada em Belo Horizonte pelo sistema de transporte e o Prefeito 
da nossa Capital, que vai promover, às vésperas do Natal, o maior prejuízo 
já imposto ao cidadão mineiro e principalmente ao comércio belo-
horizontino, que já é penalizado pela incompetência desse mesmo Prefeito? 
Acho que o Prefeito tem que se explicar à população de Belo Horizonte. Por 
que é que não faz obras básicas em pontos de estrangulamento do trânsito e 
do transporte da nossa Capital? Como se pode dizer, sem uma justificativa 
plausível para a população, que não temos nenhum ponto de 
estrangulamento dentro de Belo Horizonte, se, na hora do "rush", o trânsito 
demora mais de 20 minutos para ser desengarrafado? 

É falta de competência administrativa, excesso de compromisso com um 
grupo de empresários de Belo Horizonte, esquecendo-se daquilo que o levou 
à Prefeitura, que foi a esperança. O Sr. Célio de Castro roubou do povo de 
Belo Horizonte até a esperança de viver e morar numa cidade com 
dignidade. O Sr. Célio de Castro, comunista enfeitado de socialista, quer 
levar ao Brasil, quer levar a Belo Horizonte, completando os seus 100 anos, 
o progresso do Leste europeu, ele quer levar ao que estamos vendo na 
Albània, que deve ser o modelo de comunismo do Sr. Célio de Castro. Só 
pode ser, para haver tanta balbúrdia numa administração na qual o 
Secretário de Governo, Sr. António Faria, comunista retrógrado, colocou o 
Prefeito em divergência com todos os Vereadores de Belo Horizonte, até 
com sua própria bancada. Meu Deus do céu! O povo de Belo Horizonte 
votou na esperança, votou no "Dr. BH", e hoje o que vemos é mais um 
Prefeito imprestável que assume a cadeira em Belo Horizonte. -E vem propor 
um rodízio, para beneficiar uma parcela da população, para poder atender 
aos interesses escusos tratados entre ele e o sistema de transporte desta 
Capital, durante as madrugadas das eleições. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amanhã a 

Assembléia Legislativa vai prestar uma homenagem à Universidade de 
Uberaba pelos seus 50 anos. Como representante daquela cidade, daquela 
região, infelizmente não poderei estar presente, em função de um 
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compromisso que tenho em Brasília, amanhã. Mas achei que não teria outra 
alternativa, como representante daquela cidade nesta Casa, a não ser 
ocupar a tribuna no dia de hoje, o dia anterior à homenagem, portanto, e 
fazer um pequeno pronunciamento a respeito da importância que tem a 
Universidade de Uberaba para o desenvolvimento e para o crescimento não 
só daquela cidade, mas principalmente de todo o Triângulo Mineiro. 

Na qualidade de cidadão uberabense que somos, sempre compartilhamos 
do orgulho de nossa cidade por sua instituição maior no campo da educação, 
que é a UNIUBE. Assim, sentimo-nos à vontade para ratificar tudo que, 
nesses dias, vem sendo dito e manifestado sobre os 50 anos de fundação 
desse renomado estabelecimento. 

Temos acompanhado com especial interesse, ao longo de nossa vida de 
parlamentar, a trajetória da Universidade de Uberaba. A bem da verdade, 
esse acompanhamento e esse interesse nos vêm de antes, daquela época 
ditosa em que freqüentávamos, como aluno, a Faculdade de Direito, na qual 
viemos a nos graduar. 

A UNIUBE é, portanto, nossa "alma mate~·. Foi ali, nos bancos 
universitários, que nos familiarizamos com os fundamentos do direito, da 
justiça e da liberdade, de tanta relevância para nosso futuro trabalho. Esses 
princípios muito nos têm valido desde que abraçamos a causa do povo, 
primeiramente como membro da Administração na terra natal, a seguir nesta 
Casa, na qualidade de representante do povo mineiro. Foi, também, dentro 
dessa universidade que participei da primeira disputa política de minha vida, 
pois foi ali que iniciei minha vida pública como Presidente do Diretório 
Acadêmico daquela faculdade. 

É inegável que as instituições se vinculam, de modo definitivo, à 
personalidade daqueles que as idealizaram e as fizeram funcionar. No caso 
da UNIUBE, essa figura é a de Mário Palmério, cidadão triangulino, mineiro 
da melhor cepa, brasileiro dos mais respeitados. 

Foi Mário Palmério o responsável por essa realidade formidável, à qual 
emprestou seu talento genial e polivalente. Porque nele se fundiam o 
educador, o parlamentar, o administrador, o escritor, o humanista e o 
patriota, é compreensível que de tão grande autor adviesse tão portentosa 
obra. 

O trabalho de Mário Palmério prossegue em seu filho Marcelo, hoje à 
frente da instituição, um digno continuador. Tem ele sabido, na realidade, 
fazer com que a UNIUBE acompanhe os novos tempos, sempre sob a 
inspiração dos nobres ideais que orientaram o ilustre fundados. Ao Professor 
Marcelo Palmério, apresentamos nossos cumprimentos, os mais calorosos, 
que estendemos aos corpos docente, discente e administrativo da 
Universidade. 
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A cidade de Uberaba tem sobejos argumentos para ater-se a certo 

ufanismo, entendendo-se o termo como justa constatação dos feitos de sua 
gente e não, o cultivo da inútil vaidade. 

Nesse contexto privilegiado se insere a nossa querida UNIUBE, ao projetar 
para o Brasil e para o exterior uma imagem de padrão de ensino realmente 
excepcional. Por tudo isso é que, na qualidade de uberabense, de ex-aluno e 
também representante de Uberaba e de sua região nesta Assembléia, 
estamo-nos associando à emoção e ao significado da homenagem, que 
assinala cinco décadas de contínua e frutífera atividade em prol do ensino 
superior em nosso País. 

Fiz essa homenagem, hoje, Deputado Adelmo. exatamente porque 
amanhã, no momento em que toda a Assembléia Legislativa de Minas 
estiver prestando a sua homenagem à UNIUBE, não poderei estar presente, 
em função de um compromisso que terei em Brasília. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Canos Pimenta. 
o Deputado Canos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu 

Queiroz, Sras. e Srs. Deputados aqui presentes, membros da imprensa, 
visitantes, peço vênia aos Srs. Deputados para proceder à leitura de uma 
carta que foi fruto de um trabalho de uma reunião realizada anteontem, em 
Montes Claros. (- Lê:) 

"Sr. Governador, nós, Prefeitos do Norte de Minas, representantes dos 
municípios que integrarão a Barragem de !rapé, vimos solicitar de V.Exa. 
todo o empenho no sentido de agilizar os procedimentos dessa importante 
obra. A audiência pública solicitada pelo DNAEE foi realizada na cidade de 
Cristália, e todas as exigências de ordens técnicas foram cumpridas, 
restando apenas os últimos procedimentos para a implantação do canteiro de 
obras, grande sonho de nossa gente. 

Queremos ainda manifestar nossa preocupação e nossa discordância 
quanto às colocações feitas pela Fundação Palmares (Brasília, DF) que, 
apresentando estudos sobre escravos na localidade de Porto Coriz (Distrito 
de Acauã) - Município de Leme do Prado, tentam impedir a Construção de 
I rapé. É importante salientar que todas as cidades norte-mineiras apoiam a 
construção da barragem. por entenderem que o empreendimento é vital e 
fundamental ao desenvolvimento do Norte de Minas e, talvez, a única 
oportunidade de efetivo progresso para uma das regiões mais carentes de 
todo o Estado. 

Na certeza de que V. Exa. saberá conduzir com firmeza a solução desses 
impasses, manifestamos nosso reconhecimento e apoio à forma democrática 
e eficiente com que vem administrando nossa Minas Gerais". Assinam os 
Prefeitos de Grão-Mogol, Botumirim, Josenópoles, Cristália, José Gonçalves 
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de Minas, Virgem da Lapa e Leme do Prado, bem como todos os Deputados 
Estaduais votados na região norte-mineira e os representantes daquela área 
do Estado. 

Faço esse alerta, nobres colegas Deputados, povo de Minas Gerais, para 
mostrar que, muitas vezes, o radicalismo de algumas instituições pode barrar 
e atrapalhar empreendimentos vitais ao Estado de Minas Gerais, como esse 
que é a construção da Barragem Hidrelétrica de lrapé do vale do 
Jequitinhonha, no Norte de Minas. É um empreendimento de 
US$500.000.000,00, e sobre ele já existe um estudo feito, ao longo dos 
últimos quatro anos, de todas as questões levantadas, sejam elas 
ambientalistas, econômicas, de viabilidade administrativa. Enfim, lrapé já 
vem sendo debatida ao longo dos últimos quatro anos. E todas as etapas 
que foram exigidas pela FEAM, pela COPAM, pelo DNAEE e por vários 
outros órgãos ambientalistas, sem exceção, foram superadas com base em 
estudos bem feitos, programados e bem pormenorizados das instituições 
governamentais, onde destacamos a participação decisiva da CEMIG nesse 
caso específico de I rapé. 

O processo de licitação estava marcado para o mês de dezembro, e o 
grupo de empresas lideradas pela CEMIG já estava fechado; enfim, a 
licitação ia ser colocada pelo DNAEE, órgão do Governo Federal, para dar 
inicio às licenças de operação e instalação da Barragem de I rapé. Aparecem, 
então, os estudos da Fundação Palmares, um órgão de Brasília, dizendo que 
não será possível a abertura do processo licitatório da Barragem de lrapé, 
porque a Constituição Federal assegura a área de preservação de quilombo 
remanescente na região de Acauã, Município de Leme do Prado. 

Sr. Presidente, V. Exa. é um representante legítimo daquela região, V. 
Exa., Deputado Romeu Queiroz, tem conduzido todos os estudos e reuniões 
de conciliação nesta Casa e é o denominador comum, para que possamos 
levar a lrapé para a frente. 

Observamos, Sr. Presidente, que, quando os estudos estavam 
progredindo, e o processo licitatório já estava marcado para o mês de 
dezembro, aparecem essas suposições - porque tudo não passa de 
suposições - da existência de um quilombo remanescente na região de 
Acauã, Município de Leme do Prado, e o processo tem a sua seqüência 
interrompida, nesse momento. 

Os Prefeitos representantes, que não concordam e nunca poderiam 
concordar, acionaram os parlamentares, e, dentre os Federais, o Deputado 
do PT, que tem procurado, em Brasília, conduzir o processo e manter 
contatos com a Fundação Palmares, para mostrar a incoerência e o ato de 
irresponsabilidade para com a região do Norte de Minas e a região do vale 
do Jequitinhonha. 
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Não podemos aceitar, falo em meu nome e em nome desta Casa, que um 

empreendimento dessa natureza possa ter uma solução de continuidade por 
indícios e acusações infundadas, e digo mesmo, irresponsáveis da Fundação 
Palmares, de Brasília, para poder interromper a construção de uma 
barragem de R$500.000.000,00, que vai tirar, literalmente, a região do 
Jequitinhonha da miséria em que se encontra, e que vai proporcionar ao 
Jequitinhonha e ao Norte de Minas uma das poucas oportunidades efetivas 
de desenvolvimento e progresso. E vemos um absurdo dessa natureza em 
pleno final do século XX, colocando em risco um empreendimento de 
tamanha envergadura. Colocamo-nos frontalmente contra esse antro de 
irresponsabilidades. Recorreremos a Brasília, aos Srs. Deputados Federais e 
traremos todos os Prefeitos a Belo Horizonte, para que eles possam mostrar 
à opinião pública mineira e ao Governador Eduardo Azeredo que não 
aceitam as coisas da forma como que estão sendo colocadas. 

Esta Casa, nesta tarde, apresenta com veemência o seu protesto. Não 
somos contra a cultura negra neste País. Não somos contra a preservação 
dos sítios ambientais e culturais deste País, mas não podemos concordar 
com tamanho disparate, com tamanha irresponsabilidade, colocando em 
risco um empreendimento dessa natureza. 

Peço, Sr. Presidente, a V. Exa., que, como já disse, tem sido o 
denominador comum, o ponto de equilíbrio e tem demonstrado toda a sua 
coerência e liderança na condução do início dos trabalhos para a barragem 
de !rapé, que coloque oficialmente esta Casa nessa briga - porque considero 
isso uma briga - e mostre a posição do parlamento mineiro. E convoque o 
parlamento nacional, nas pessoas dos nossos Deputados Federais, porque 
estamos no iminente risco de ver ir por "água abaixo" esse grande 
empreendimento. 

Na semana que vem, estaremos aqui em Belo Horizonte com o 
Governador Eduardo Azeredo e o Vice-Governador Walfrido dos Mares 
Guia, solicitando um posicionamento firme e oficial da FEAM, dos órgãos 
ambientalistas e dos órgãos que cultuam as diversas cultur<;!s deste País, 
dentre elas a cultura negra. -

Fica o nosso protesto. Um protesto de um Deputado que está cansado de 
ver o Jequitinhonha servir de palco para a demagogia barata, servir de palco 
para as caravanas demagógicas e agora, diante da única perspectiva de 
desenvolvimento e progresso daquela região, assistimos a todo esse 
trabalho, toda a esperança de um povo, todo o sonho de um povo ser 
bruscamente interrompido em favor de suposições, em favor de colocações 
demagógicas da Fundação Palmares, de Brasília, que não conhece a 
realidade da região, nunca esteve lá e, irresponsavelmente, quer nos privar 
de um dos maiores investimentos, principalmente na região mais carente, 
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mais pobre, mais explorada de Minas Gerais, que é o vale do Jequ~inhonha. 
Mu~o obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, profissionais da imprensa, ontem ocupamos esta 
tribuna e não pretendíamos ocupá-la na tarde de hoje, mas fomos 
surpreendidos, à no~e. com um comunicado do Governador do Estado, por 
meio de seu Líder nesta Casa, Deputado Péricles Ferreira, de que seria 
esticada ainda mais a escala de pagamento dos servidores públicos. 

Surpreendidos por quê? Em primeiro lugar, ontem os servidores 
comemoravam o seu dia. E ontem o Governador, para homenageá-los e 
presenteá-los- e não poderia ser diferente, na calada da no~e -, dá a notícia 
de que o pagamento dos salários será atrasado em até 25 dias. Esse é 
exatamente o presente que foi dado aos servidores públicos no seu dia. 

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Deputado Gilmar, V. Exa. se 
refere a essa possibilidade, que de fato existe, de haver algum atraso na 
listagem, ou na ordem do pagamento. Mas o Governo deste Município de 
Belo Horizonte. do qual o partido de V. Exa. faz parte, pois o Secretário da 
Fazenda Municipal pertence ao PT, não só tem atrasado o pagamento como 
tem pago parcialmente os salários: parte num mês, parte no mês seguinte. e, 
aliás, pelo que se anuncia na imprensa, o Governo desta cidade, do qual o 
partido de V. Exa. faz parte, também está pleiteando empréstimos, segundo 
notícias, de R$80.000.000,00 para pagar a folha de pagamento. 

Então, não há novidade quando o poder público se mostra em dificuldade, 
como realmente se encontra, e, por causa disso, tem alguma necessidade de 
adiar o pagamento dos salários. 

Mas V. Exa. também deve saber que mais de 140 mil servidores públicos 
municipais vão receber exatamente na data anteriormente estabelecida. Não 
há alteração nessa data. Deve-se reconhecer que até o Governador de um 
Estado, que era do partido de V. Exa., atrasou mais de 3 ou 4 meses o 
pagamento do funcionalismo. 

V. Exa. pode dizer que ele deixou de pertencer ao partido. Mas ele, muito 
antes, já possuía dificuldades dessa mesma natureza, no que diz respeito ao 
pagamento dos salários dos seus servidores. 

Aliás, há que se dizer que o movimento da Polícia Militar em Minas Gerais, 
que pareceu ser o inicio de movimentos de reivindicação no País. não o foi 
na verdade. Muito tempo antes - lembro-me bem· disso -. eu ouvia uma 
transmissão esportiva, quando a seleção brasileira jogava no Espírito Santo, 
então administrado por um Governador do partido de V. Exa .. e informaram 
que os militares estavam em greve porque não recebiam os seus salários. 

Então, V. Exa. não deve ocupar a tribuna para fazer argüições dessa 
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natureza, quando deve saber muito bem que os problemas não são 
localizados apenas no Estado de Minas Gerais, mas muito além, e hão de 
ser enfrentados, não só com discurso na tribuna, não só com espaço na 
imprensa. não só com aparição na mídia, mas com um projeto, com uma 
proposta, com uma fórmula que possa resolvê-los. Não é apenas usando os 
meios de comunicação, uma forma de se opôr a uma administração, que se 
há de resolver esses problemas. A oposição pela oposição não nos levará a 
lugar nenhum. 

Aliás, ainda ontem, quando conversava com o Deputado Geraldo 
Nascimento, de seu partido, ele dizia que, ao assumir a Prefeitura de 
Timóteo, teve de enfrentar graves problemas com os trabalhadores daquele 
município. Pela primeira vez, quando Prefeito de Timóteo, enfrentou uma 
greve naquele município. 

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência comunica 
ao Deputado Arnaldo Penna que seu tempo de aparte encontra-se esgotado. 

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) - Já termino, Sr. Presidente. Ele 
dizia das dificuldades que enfrentou. e isso não é novidade, não é 
exclusividade de ninguém. São problemas que não só Minas Gerais e o 
Brasil enfrentam, mas também o mundo inteiro. 

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, nobre Deputado Arnaldo 
Penna. V. Exa. vai nos permitir dar alguns esclarecimentos, pois, por ser do 
interior, não conhece a realidade de Belo Horizonte. 

Nobre Deputado, a informação que V. Exa. recebeu é equivocada. V. Exa. 
vem ao microfone falar uma inverdade. As suas fontes não são verdadeiras. 
A imprensa divulgou que o que está acontecendo em Belo Horizonte é que o 
pagamento foi parcelado na primeira quinzena. Todo mundo recebe em duas 
vezes, mas dentro dos primeiros quinze dias. Portanto, isso demonstra que 
V. Exa. está equivocado em suas informações. 

A segunda questão V. Exa. colocou bem: no Estado do Espírito Santo, o 
Governador Vítor Buaiz assumiu com os salários atrasados por três meses, 
mas, hoje. eles estão apenas dois meses atrasados. O Governador Eduardo 
Azeredo, por sua vez, assumiu o Governo de Minas Gerais sêm um dia de 
atraso no pagamento dos salários dos servidores, mas. hoje, eles estão 
atrasados há 25 dias. Essa é a diferença: nos outros Estados estão 
corrigindo os salários, mas, em Minas Gerais, ao contrário, os problemas 
estão se agravando. 

É esse o Governo tucano de Minas Gerais. E aí, nobre Deputado, não há 
como negar: o Governador Eduardo Azeredo é incompetente, sim. Ele fez, 
sim, na calada da noite de ontem. no Dia do Servidor Público, o anúncio. É 
só ler o "Minas Gerais" de hoje, nobre Deputado. Se V. Exa. ainda não teve 
tempo, basta pegar o jornal e conferir. 
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Outra coisa: V. Exa. está enganado. Enganaram-no, Deputado, dizendo 

que os servidores vão receber os 45% no mesmo dia. Não é isso que está 
publicado no "Minas", não. V. Exa. foi enganado. O Governador mandou- lhe 
informação equivocada. É só ler o "Minas Gerais". Está aqui. Pegue-o e leia-
o. O Governador ou a sua assessoria está lhe enviando informação 
equivocada, o que o expõe ao ridículo ao vir ao microfone. Isso é ruim, 
nobre Deputado. 

Gostaria de dizer, então, para o povo de Minas que assiste ao Canal 40, 
que o Líder do PSDB, o Líder do Governo foi enganado. Ele estava achando 
que seriam recebidos os 45% no primeiro dia, mas não é isso que vai 
acontecer, não. Os 45% serão recebidos no quinto dia, nobre Deputado 
Arnaldo Penna. Faço questão de informá-lo. Está escrito no "Minas Gerais". 
O que lhe aconteceu agora demonstra que o Governador tem tido pouco 
cuidado, pouco zelo ao informar os Líderes do PSDB nesta Casa, que vêm 
ao microfone com informações equivocadas. Isso é lamentável. 

V. Exa. é um grande Deputado, mas, infelizmente, recebe informações do 
Governador e se esquece de ler o "Minas Gerais". Ele pode estar falando 
uma coisa com V. Exa. e escrevendo outra no jornal. Esse é o órgão oficial. 
Aqui, não temos outra imprensa. 

Outra coisa, nobre Deputado Arnaldo Penna: nós falamos, eu falo é com a 
imprensa de Minas Gerais. Eu não ponho matéria paga nos jornais do Rio de 
Janeiro sem fazê-lo em Minas Gerais. Está aqui na revista do dia 12 de 
outubro. Nós falamos é com a imprensa e com o povo de Minas Gerais. Nós 
não pegamos o dinheiro de Minas para mandar para o Rio de Janeiro, 
pagando uma revista de 42 páginas, sem que ninguém saiba quanto custou. 
É isso, nobre Deputado Arnaldo Penna, que eu gostaria que o pessoal do 
PSDB viesse aqui explicar. Será que o "Estado de Minas", o "O Tempo", o 
"Diário da Tarde", o "Diário do Comércio" ou o "Hoje em Dia" não têm 
condições de fazer um material desses? Nós precisamos de pagar ao "Jornal 
do Brasil", do Rio de Janeiro, para fazer uma matéria, mandando ICMS para 
lá? É por isso que o ICMS diminui em Minas Gerais. o Governador de Minas 
pega o dinheiro daqui e manda para outros Estados. É esse o problema, 
nobre Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB. É essa a crítica que 
fazemos ao PSDB. Seu partido está pegando o nosso dinheiro para sustentar 
o Estado do Rio de Janeiro e jornais de outros Estados, em detrimento do 
povo de Minas, diminuindo a arrecadação daqui. 

Além disso, nobre Deputado Arnaldo Penna, está aqui, no jornal. .. 
O Deputado Arnaldo Penna- V. Exa. vai me permitir um aparte? 
O Deputado Gilmar Machado - Eu já lhe dei um aparte, Deputado Arnaldo 

Penna. V. Exa. deve se inscrever para utilizar seu tempo e colocar o que tem 
para falar. 
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O Deputado Amaldo Penna - Se V. Exa. não vai permitir o aparte, não 

adianta se dirigir a mim. 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A palavra está com o 

Deputado Gilmar Machado. A Presidência informa ao Deputado Amaldcc 
Penna que o orador não lhe concedeu um novo aparte. 

O Deputado Amaldo Penna - Mas ele não está usando democraticamente 
seu horário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Amaldo Penna que 
ele poderá se inscrever para falar logo após o orador. 

O Deputado Gilmar Machado - O nobre Deputado Amaldo Penna parece 
que desconhece o Regimento lntemo. Ele já teve o aparte e, inclusive, 
ultrapassou os 3 minutos. Vamos estudar o Regimento, porque isso faz parte 
do nosso trabalho na Casa. E eu já lhe concedi o aparte. Gostaria que V. 
Exa. subisse aqui na tribuna para falar sobre o assunto balanço no Estado. 
Está aqui o livro para todo o mundo ver, para o povo de Minas verificar: 
gastos com publicidade no ano passado: R$30.000.000,00; gastos com a 
educação infantil do Govemo Eduando Azeredo - a prioridade -
R$22.000.000,00. Eu pergunto, Deputado Amaldo Penna, Líder do PSDB, 
explique para o povo de Minas esses dados do balanço. São 
R$30.000.000,00 gastos com publicidade e R$22.000.000,00 gastos com a 
educação infantil. Todo o mundo está vendo pela televisão que a educação 
infantil é a prioridade desse Govemo. Pergunto ao PSDB: é essa a 
prioridade? 

Ocupamos a tribuna nesta tande porque o servidor público não pode ocupar 
esta tribuna. Mesmo com o novo Regimento lntemo, com uma emenda 
apresentada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, não se permitiu que a 
tribuna fosse livre. Mas nós vamos vir aqui, sim. Podem nos chamar de 
corporativos ou do que for. Mas não vamos assistir passivamente a esse 
arrocho que o Govemo de Minas impõe ao servidor, atrasando seus salários. 
E esses servidores ainda têm que pagar juros quando se atrasam no 
pagamento de suas contas porque o Govemo atrasa seus salários. Vamos 
continuar falando, sim, porque a tribuna é o espaço que aindã temos. Ou o 
PSDB agora vai querer nos proibir de falar? Vão querer fazer isso também? 
Enquanto tivermos voz e este espaço aqui, vamos falar e protestar contra o 
Govemo do Estado, porque sou Deputado Estadual. 

Questiono também a Prefeitura de Belo Horizonte, assim ccmo questiono 
pessoas do meu partido, porque não tenho aquela visão de que só porque a 
pessoa pertence ao meu partido está fazendo tudo certo. Se fizer errado, 
vamos criticar também. Criticamos a mudança que está sendo feita na 
administração de Célio de Castro. Temos dito que é preciso reverter esse 
quadro, pois os servidores públicos não podem continuar responsáveis pelos 
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problemas que não são deles. Os servidores públicos continuam sem 
reajuste, e os servidores desta Casa sabem muito bem disso. Espero que se 
mantenha a palavra do Governador no que diz respeito a manter o atraso 
das subvenções, pois seria um contra-senso continuar atrasando o salário 
dos servidores enquanto se resolve o problema interno da Casa. 
Entendemos que isso seria uma imoralidade. Portanto, espero acreditar - e 
ainda acredito - na palavra do Governador. 

Gostaria de encerrar o meu pronunciamento afirmando que quero discutir o 
que está escrito nos balanços. Queria que v. Exa. e os que viessem aqui 
pudessem dizer que esses balanços estão equivocados, pois foram 
assinados pelo Governador do Estado. Gostaria que vocês discutissem o que 
está colocado aqui. Esse é o debate que gosto de fazer: o debate do que 
está escrito. Não peguei dados de outro lugar não, Deputado. Peguei os 
dados do balanço geral do Estado, que V. Exa. conhece, e também os dados 
examinados pelo Tribunal de Contas, que estaremos votando aqui. É 
exatamente baseado ne~s dados que continuo afirmando a minha posição. 
Entramos com alguns requerimentos e queremos ver o fluxo de caixa do 
Governo nesses últimos meses. Na televisão, a propaganda nos mostra que 
Minas está recebendo investimentos, está crescendo e está apresentando 
melhora em todos os setores. Mas, se tudo está melhorando, por que se 
atrasa o salário dos servidores? Isso é um contra-senso. Vamos parar de 
fazer propaganda enganosa e passar para discussão séria. Assim, aceitamos 
o debate, sem essas propagandas enganosas, que nada tém a ver com 
verdade. Vamos fazer publicidade para o nosso Estado, por que aqui temos 
jornais eficientes, uma imprensa eficiente, e não precisamos desviar os 
nossos recursos para outros Estados. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui, 

agora, devido à impossibilidade de fazermos intervenção durante os 
discursos dos Deputado Miguel Martini e lrani Barbosa. embora o Regimento 
nos faculte um aparte de 3 minutos, pois estaríamos quebrando o raciocínio 
dos parlamentares e, também, usando um tempo exíguo para não chegar a 
lugar nehum. 

Gostaríamos de estar falando para as galerias que ouviram o Deputado 
Miguel Martini abordar a questão do aborto. Queríamos partilhar com o 
sentimento desse Deputado no que se refere ao aborto por vários aspectos. 
Há o aspecto profissional, uma vez que nós, no exercício da Medicina. por 
mais de 20 anos, sempre nos contrapusemos a essa prática. Temos, como 
médico obstetra, a consciência tranqüila do exercício de uma profissão com 
lisura e profissionalismo e de uma conduta comprometida com a ética 
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médica. Jamais pactuamos com aqueles que poderiam estar praticando o 
aborto, pois somos contrários a ele. Porém, algo não foi abordado nesta 
tribuna, hoje, e gostaria que, agora, as galerias estivessem repletas como no 
momento em que falava o Deputado Miguel Martini. Gostaria que 
estivessem presentes principalmente aqueles de posicionamento religioso. 
Na verdade, queríamos dizer que somos totalmente favoráveis à lei 
aprovada pelo Congresso Nacional há poucos dias, antes vetada pelo 
Presidente da República, cujo veto foi derrubado devido a um trabalho de 
sua esposa, D. Ruth Cardoso, aqui criticada por sua fala sobre o aborto. 
Somos contrários, sim, ao aborto, mas integralmente favoráveis à lei do 
planejamento familiar. 

E, neste País, hoje, até nas escolas públicas de Minas Gerais - onde S. 
Exa. o Secretário João Batista dos Mares Guia diz que não há mais 
necessidade de construção de salas de aula, porque a população mineira 
está em decréscimo -, devemos dizer que isso aconteceu graças aos 
médicos brasileiros que tomaram a iniciativa de, nas salas de cirurgia dos 
hospitais, darem guarida à mulher brasileira pobre, paupérrima, desprotegida 
e de fazer nela a esterilização cirúrgica, a popular laqueadura de trompas. E 
é graças a uma maioria de médicos abnegados que a população deste País 
não explodiu, porque contou com a nossa colaboração, com médicos, tenho 
a certeza. como o Deputado Carlos Pimenta, como nós, e como outros 
médicos sensíveis à mulher pobre, que necessita de planejamento familiar, e 
não tem acesso a métodos como a colocação de dispositivo intra-uterino, 
diafragma e outros métodos anticoncepcionais, e, até mesmo, de um método 
tão banalizado, como o uso do cóndon ou camisinha. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos que a lei do planejamento 
familiar estendida aos hospitais públicos é uma grande conquista d\) povo 
brasileiro, porque não é só a mulher brasileira que se beneficiará de meios 
contraceptivos, mas também o cidadão que necessita, muitas vezes, da 
realização de uma cirurgia chamada vasectomia. Tenho a certeza de que 
vamos manter os patamares de crescimento demográfico no qual estamos -
em nível de 2.0 - e que a população brasileira, que era, por longo período, 
considerada população de um pais jovem, isto é, com uma curva de 
crescimento com padrão de jovens, tem de se preparar com o planejamento 
familiar que já chegou e continuará sendo praticado através da nova 
legislaç~3. porque este País vai ter a sua curva de crescimento demográfico 
invertida. Vamos ser um Pais de velhos e temos de atentar para a 
previdência social e a assistência ao idoso. Isso é muito importante, porque 
não podemos pregar demagogicamente uma eoisa, e não nos preparar para 
outra. Estamos de olhos abertos para acompanhar as mudanças do sistema 
previdenciário no Congresso Nacional. Muitas delas são necessárias, porque 
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não podemos pactuar com o cidadão aposentando-se na faixa de 40 anos, 
seja ele de que profissão for. Acredito que, com uma previdência em que se 
combinará aposentadoria por idade com aposentadoria por tempo de 
contribuição, chegaremos à justiça, porque acredito que os privilégios 
estejam mesmo em cidadãos que ocupam cargos importantes, onde essa 
aposentadoria chega como privilégio. E cidadãos que poderiam estar 
contribuindo para a Pátria aposentam-se e vão arrumar outros "bicos", 
aposentados esses que estão numa faixa tão produtiva como a idade dos 40. 

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Marco Régis, V. Exa. 
sempre se destaca nesta Casa pela seriedade e importância dos assuntos 
que traz a esta tribuna, a esta Casa de reflexão, de lei, a esta Casa 
parlamentar. Ao expor a situação da previdência em nosso País, das 
aposentadorias, V. Exa., sem dúvida, quer consertar o que está errado; V. 
Exa., sem dúvida, clama pela justiça. 

Aproveito a carona na sua fala, porque é carona concedida por homem dos 
mais probos desta Casa, para dizer a V. Exa. que estamos encaminhando, e 
já foi protocolado nesta Casa, um requerimento onde está escrito que a 
justiça exalta as nações, mas a corrupção é a poluição, é a vergonha dos 
povos. Vou ler para V. Exa. o requerimento. (- Lê requerimento em que 
solicita seja instaurada uma CPI para, no prazo de 120 dias. apurar a 
instalação e a exploração de garimpos nos rios e terri1órios do Estado de 
Minas Gerais e seus efeitos devastadores e corruptores.) 

Estamos sendo desmoralizados lá fora pelo nosso descaso para com os 
rios, o meio ambiente, o ecossistema. O impacto ambiental causado pela 
exploração do garimpo nos nossos rios é enorme. Hoje, mesmo, fui 
informado por um jornalista de que, só no rio Paraíba, existem, 
aproximadamente, 60 balsas de garimpo, causando uma devastação total. 
Pasmem os senhores, no Parque Nacional da Serra da Canastra, na 
cabeceira do rio São Francisco, o maior rio de integração nacional, constata-
se a exploração devastadora e criminosa de garimpos, o que, diga-se de 
passagem, além de envergonhar o Estado diante da opinião pública nacional 
e mundial, ameaça destruir e devastar integralmente a ictiofaüna do nosso 
tão querido rio São Francisco. 

Parabenizo V. Exa., assim como todos os Deputados que, conscientes de 
que estão a serviço de Deus e do povo, assinaram esse requerimento depois 
de o lerem e não retirarão as suas assinaturas porque estão empenhando a 
palavra em prol do bem-estar do nosso povo, pela conservação dos nossos 
rios. Parabéns e muito obrigado por me conceder este aparte. 

O Deputado Marco Régis - Agradecemos o aparte de V. Exa. e o 
parabenizamos por ser um dos baluartes na defesa do meio ambiente nesta 
Assembléia Legislativa. 
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Prosseguindo, gostaria de me dirigir ao meu amigo e nobre colega, lrani 

Barbosa. Mesmo tendo a certeza de que não terei tempo suficiente para falar 
do assunto, gostaria de dizer que, sem procuração para defender o Prefeito 
Célio de Castro, acho que V. Exa. tem razão de condenar a implementação 

-do rodízio de veículos no mês de dezembro, pois, na verdade, poderia ser 
proposta uma nova data. O rodízio de automóveis já é uma medida 
consagrada na Capital paulista, a maior metrópole brasileira, e em outros 
países. Na verdade, o rodízio é uma defesa das cidades contra o excesso de 
veículos, contra a poluição, poluição esta que, inadvertidamente, V. Exa. 
uma vez aqui quase defendeu, quando incitava a fabricação de motosserras 
e a diminuição de árvores, de que tanto necessitamos para a preservação do 
meio ambiente. Não entrarei no mérito da questão dos países do Leste 
europeu porque o tempo não me permitirá a defesa e a entrada no mérito 
ideológico do problema. Fica para outra oportunidade. Muito obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa (Em aparte)* - O meu nome foi citado, e eu 
pediria a liberalidade de V. Exa. para responder. Eu gostaria de dizer apenas 
o seguinte: mencionei São Paulo porque essa cidade esgotou todas as 
possibilidades de realizar obras para fazer fluir o tráfego. Belo Horizonte é 
questão de pura incompetência, pois teria condições de fazer tudo que 
quisesse para melhorar. Quando falei da questão de ambientalismo, falei 
contra a frescura de alguns ambientalistas que falam em manter Mata 
Atlãntica dentro do cerrado de Minas Gerais. Aí, o senhor há de convir que 
não falei dos ambientalistas. Não sou a favor do desmatamento na 
totalidade, mas que se mantenha o racional. Sinto muito, mas frescura de 
ambientalista eu não vou agüentar. 

* - Sem revisão do orador. 
2" PARTE (ORDEM DO DIA) 

1• Fase 

Abertura de Inscrições -
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) Esgotada a hora 

destinada a esta parte, 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. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente -Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n• 

1.077/96, da Mesa da Assembléia, que contém o Regimento Interno da 
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Deputadas, o Projeto de Resolução n• 1.077/96, que trata do Regimento 
Interno da Assembléia, tem o meu voto e o da minha bancada favoráveis. 
Nós só discordamos em um ponto. No que diz respeito ao Regimento, 
entendemos que houve avanços. Ele é extremamente positivo, também 
porque corrige distorções, como veremos daqui a pouco. Está em minhas 
mãos e será lida posteriormente uma decisão que não permite mais a 
tramitação do Projeto de Lei n• 1 .300/97, que trata do caso dos policiais 
militares e civis. Há uma incorreção no atual Regimento, e, mesmo com 
essa correção, os policiais militares serão prejudicados e não terão mais seu 
projeto tramitando. Mas entendo que houve avanços. Parabenizo a comissão 
dos Deputados que preparou o Regimento sob a coordenação do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, a Deputada Maria José Haueisen, a Mesa, que 
iniciou esse trabalho, a assessoria, que realmente trabalhou muito bem na 
montagem do novo Regimento Interno, que nos dará maior agilidade, que 
nos possibilitará dinamizar ainda mais os trabalhos desta Casa, fazendo com 
que novas comissões su~am, com novos critérios de composição de 
Lideranças e assim por diante. É um Regimento extremamente avançado. É 
um Regimento muito bom, no meu ponto de vista. Eu gostaria que outras 
questões fossem tratadas, como, por exemplo, a tribuna, mas não é possível 
obtermos tudo aquilo que queremos. Estamos em uma Casa com 77 
Deputados, e, evidentemente, cada pessoa tem seu posicionamento. Só 
queria me posicionar contrariamente a uma das emendas. Na redação final, 
eu não teria condições regimentais de solicitar a votação destacada da 
Emenda n• 51, para que tivéssemos condições de votar o Regimento e votar 
contrariamente a essa emenda. Sei que regimentalmente não posso fazer 
isso; então, não vou dificultar para a Mesa, vou apenas externar meu 
posicionamento. Ao me levantar contra o Regimento, não estarei votando 
contra o Regimento, estarei votando contra a Emenda n• 51. A Emenda n• 
51 foi apresentada fora de hora, numa emenda que trata de outro assunto e 
que vai agora, inclusive, passar por um processo diferente, um processo de 
regulamentação. Só que, no meu entendimento, ela não deveria constar na 
Resolução n• 1.077, que se referia apenas ao Regimento. Deveria haver 
uma outra resolução para tratar essa questão. Em virtude da forma como ela 
foi apresentada, não nos possibilitando um debate, uma discussão, é que eu, 
pessoalmente, e também a Bancada do PT estaremos nos posicionando 
contrariamente a essa emenda. Gostaríamos de deixar registrado nos anais 
da Casa e para todas as pessoas que nós discordamos. Não temos nada 
contra que as pessoas que se aposentam possam voltar à atividade, até 
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mesmo em cargos de recrutamento amplo. Mas, da forma como está aqui, 
trata-se de recrutamento limitado. Entendemos que, da fonna como foi 
apresentada, não deveria constar nesse Regimento Interno. Em virtude 
disso, então, posicionamo-nos contrariamente e gostaríamos de deixar aqui 
registrado o nosso posicionamento e o da nossa bancada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amon Vilela - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar, 

não há "quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento da 
reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a especial de amanhã, dia 30, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 27• REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e 
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os 
Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Francisco Ramalho, Ivo José 
e Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Sebastião Helvécio, José 
Braga, Roberto Amaral e Durval Ângelo, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e o Deputado Ennano Batista, 
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz, declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior 
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por 
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos 
recursos liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxílio para 
despesas de capital e transferências a município, nos termos do art. 3°, 111, 
da Lei n• 11.815, de 24/1/95; da Deliberação da Mesa n• 1.428 e das demais 
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados 
Ermano Batista, Corregedor; Geraldo Rezende, relator no âmbito da Mesa, e 
José Braga, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
que, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem 
pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes 
entidades: Ação Social Paroquial Cidade Nova, Ação Social Técnica, 
Associação Apoio Comun. Conj. Túnel lbirité, Associação AssiS!. Comun . 
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Santa Juliana, Associação Comun. Bairro Baixo, Associação Comun. 
Córrego Ouro, Associação Comun. José Luiz, Associação Comun. Meninos 
Rua lpanema, Associação Comun. Nossa Sra. Penha Bairro Fernão Dias, 
Associação Evangélica Missão Caridade, Associação Mineira Defesa 
Ambiente, Associação Moradores Bairro Cascalho Adjacências, Associação 
Moradores Bairro Thomé, Associação Moradores Vila Esporte Clube, 
Associação Pequenos Med. Prod. Morad. Rur. Corr. Brejaubinha, Associação 
Pró-Melhoramento Bairro Campo Alegre, Associação Rural Comunidade 
Água Limpa, Caixa Escolar Antônio Souza Rocha, Caixa Escolar Professor 
Maximiano Lambert, Caixa Escolar Professora Nazira Cândida Vieira, 
Central Associações Bairros Patrocínio, Centro Aprendizagem Comun. 
Goiana, Centro Comun. Bairro Cruzeiro Celeste, Centro Comun. Pró-Morar 
Baixinha, Conselho Desenv. Comun. Comunidade Córrego Fundo Pedreiro, 
Conselho Particular Santo Antônio SSVP - Venda Nova, Creche Comun. 
Nosso Lar, Creche Rainha Paz, Fundação Educacional Bouchardet, 
Fundação Escola Vida, Grupo Espírita Legionários Maria, Grupo Salva 
Vidas, Grupo Teatral Diferente, Hospital Fraternidade Pescador, Leopoldina 
Atlético Clube, Obras Sociais Paróquia Nossa Sra. Graças, Obras Sociais 
São Jorge, Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, Prefeitura Municipal de 
Bocaina de Minas, Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Prefeitura Municipal de 
Carlos Chagas, Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, Prefeitura Municipal 
de Fortuna de Minas, Prefeitura Municipal de Franciscópolis, Prefeitura 
Municipal de Guaraciaba, Prefeitura Municipal de ltamarandiba, Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre de Minas, Prefeitura Municipal de Raul Soares, 
Serviço Obras Sociais - Muzambinho, Sociedade Benef. Assist. Canceroso, 
União Pró-Melhoramento Cuparaque Adjacências. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de outubro de 1997. 
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Melo - Geraldo Rezende - Elmo 

Braz - Maria Olívia - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Durval Ângelo -
Roberto Amaral - Errnano Batista. 

ATA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA, NO PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS QUE CRIEM 

INSTRUMENTOS POLÍTICOS QUE GARANTAM AO MUTUÁRIO 
RECEBER A CASA PRÓPRIA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE 

FINANCIAMENTOS FEITOS DIRETAMENTE COM AS CONSTRUTORAS 
E, AO MESMO TEMPO, APRESENTAR SUGESTÕES QUE POSSIBILITEM 

AO GOVERNO FEDERAL ENCONTRAR OS MECANISMOS DE 
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FISCALIZAÇÃO DE TAIS FINANCIAMENTOS 

Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados lbrahim Jacob, Baldonedo Napoleão, Wilson Pires e Anderson 
Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado lbrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de 
interesse da Comissão e indaga se há alguma proposição a ser apresentada. 
O Deputado Anderson Adauto, com a palavra, apresenta requerimentos em 
que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da Casa para que o 
Legislativo mineiro divulgue, nos veículos de comunicação de grande 
circulação, o início dos trabalhos desta Comissão, com o intuito de informar 
à população do Estado que este Poder está procedendo a estudos que 
possibilitem a criação de instrumentos legais para a fiscalização dos 
financiamentos feitos diretamente com as construtoras e que a Assembléia 
tem interesse em receber a contribuição da população para esses estudos; e 
sejam convidados os Srs. Geraldo de Faria Martins da Costa, Secretário 
Executivo do PROCON Estadual, e Rodrigo Botelho Campos, Coordenador 
do PROCON Municipal, para participarem de reunião desta Comissão, com a 
finalidade de relatarem os fatos que chegam até esses órgãos, referentes à 
matéria em estudo. O Deputado Wilson Pires apresenta requerimento, 
solicitando seja enviado ofício ao Procurador-Geral de Justiça, para que 
indique um representante do Ministério Público para, em reunião desta 
Comissão, prestar esclarecimentos a respeito do assunto discutido. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
-_ 

lbrahim Jacob, Presidente- Wilson Pires- Baldonedo Napoleão- Anderson 
Adauto. 

ATA DA 132 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Hely Tarquinio, Antônio Júlio, Péricles Ferreira (substituindo este 
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB) e José 
Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
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Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, infonna 
que a reunião se destina a ouvir convidados e colher subsídios para a 
discussão do Projeto de Lei n• 1.293/97. do Governador do Estado, que 
disciplina as atividades desenvolvidas em áreas de risco e dá outras 
providências, e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência registra a presença do Sr. José Cartas de 
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
representando o Governador do Estado, a quem convida para tomar assento 
à mesa. Registra. também, a presença dos Srs. Emanuel Martins Simões 
Coelho e Otávio Cardoso, representando o CNPM; José Mendo Misael de 
Souza, Secretário Executivo do IBRAM; Paulo Sérgio de Souza Magalhães e 
Sebastião Virgílio, do IGAM;e José Claudio Junqueira Ribeiro e Ricardo 
Carneiro. da FEAM; do Capitão Flávio Henrique Ávila Batista, da Diretoria de 
Atividades Especializadas da PMMG; dos Srs. Murilo Fonte Boa. do DER-
MG; Afrânio Nardy, da AMDA; Luís Lobo, do SEMAD; e Jorge Luiz Oliveira 
de Almeida, do SINDUSCON, e do Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
membro da Comissão de Meio Ambiente. Na ausência do Deputado 
Sebastião Costa, autor do requerimento que motivou a reunião, a 
Presidência passa a palavra ao Sr. José Cartas de Carvalho para que faça 
sua exposição inicial. Após, a Presidência abre os debates, oportunidade em 
que os Deputados e os convidados dirigem perguntas ao Secretário. 
confonne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária. detennina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Genaro - Antônio Júlio - lvair 

Nogueira - Sebastião Costa. 
ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 

SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro de mil 

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas. 
Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão. membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subScrita 
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a 
Presidência comunica que a reunião se destina a ouvir o Sr. Marcus Vinicius 
Caetano Pestana da Silva, Secretário Adjunto do Planejamento e 
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Coordenação Geral; a Sra. Patrícia Carvalho Brandão Ataíde, 
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria da Saúde; 
os Srs. Eugênio de Souza Costa, Chefe da Divisão de Finanças da FHEMIG, 
e Dalmo Barros Silva, Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação 
da Fundação Ezequiel Dias; e a Sra. Maria Luzia Duarte Figueiredo, Diretora 
de Planejamento e Coordenação do HEMOMINAS, que prestarão 
esclarecimentos sobre o orçamento do Estado para o exercício de 1998, 
relativos à área de saúde. O Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos 
Pimenta, autor do requerimento que motivou o convite. A seguir, o Sr. 
Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva faz sua explanação, utilizando-se 
de projeção de transparências para ilustrá-la. Após, os demais convidados 
fazem uso da palavra, conforme consta nas notas taquigráficas. Seguem-se 
debates, de que participam os parlamentares. O Deputado Adelmo Carneiro 
Leão apresenta requerimento, em que solicita seja apresentada pela 
Comissão emenda ao Projeto de Lei n• 1.426/97, que contém a proposta 
orçamentária para 1998. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Em seguida, o Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n"s 1.265, 1.257, 1.247, 1.229, 1.216, 
1.028, 1.109 e 1.206/97, que são aprovados. A Presidência faz suas 
considerações finais e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a 
presença das autoridades e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, Presidente -Wilson Pires- Adelmo Carneiro Leão. 

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

N• 1.297/97 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n• 1.297/97 

autoriza o Poder Executivo a realizar para beneficiários da justiça gratuita as 
perícias solicitadas pelo Poder Judiciário. 

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n• 1 , que 
apresentou . 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para exame de seu mérito, nos 
termos do art. 103, VIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O projeto em exame autoriza o Poder Executivo a realizar para 

beneficiários da justiça gratuita as perícias solicitadas pelo Poder Judiciário. 
Com isso haveria entre as partes envolvidas em processo maior equilíbrio, 
independentemente da condição econômica de cada um. 

Não se pode correr o risco de transformar o direito em instrumento usado a 
favor dos abastados e contra os pobres e humildes. o acesso à justiça não 
pode ser dificuHado, e o legislador tem de estar atento à busca de uma 
ordem social mais justa. 

A concessão do benefício da assistência judiciária por si só não conduz ao 
equilíbrio desejado entre as partes. Muitas vezes, estas se vêem envolvidas 
em processo em que o contraditório e a ampla defesa necessitam de provas 
periciais e outros recursos legais. Tais recursos, se assegurados, darão à 
parte litigante o acesso a eficazes meios comprobatórios, necessários à 
instrução do processo, e, certamente, possibilitarão ao Juiz melhor condição 
para proferir sentenças mais justas e tecnicamente mais bem embasadas. 

Cumpre ressaltar que o inciso LXXIV do art. s• da Constituição Federal 
inclui no titulo de Direitos e Garantias Fundamentais a prestação, pelo 
Estado, de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
ineficiência de recursos. 

Assim, por garantir a igualdade constitucionalmente assegurada aos 
cidadãos, independentemente das condições socioeconômicas, 
consideramos meritória a iniciativa do projeto em análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.297/97 na forma do Substitutivo n• 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
João Leite, Presidente- lvair Nogueira, relator- Durval Ângelo. 

PARECER PARA O 1 • TURNO DO PROJETO DE LEI 
N" 1.297/97 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em análise 
autoriza o Poder Executivo a realizar as perícias solicitadas pelo Poder 
Judiciário para pessoas de parcos recursos financeiros, por meio da 
Secretaria da Saúde e do DER-MG. 

Publicada em 6/8/97. a proposição foi distribuída a esta Comissão para ser 
analisada quanto aos seus aspectos jurídicos. constitucionais e legais, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em foco tem por objetivo viabilizar a consecução da prova 
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pericial em benefício da parte pobre no sentido legal. 

Atualmente, quando uma das partes no processo goza do benefício da 
assistência judiciária, o Juiz, em respeito ao princípio da independência dos 
Poderes, não pode exigir do Executivo a realização gratuita das pericias 
judiciais requeridas ou o pagamento das despesas referentes à sua execução 
por terceiros. A esse fato, acrescente-se a inexistência de norma legal 
própria que determine explicitamente ao Poder Executivo a obrigatoriedade 
de realização das perícias ou o pagamento dessas despesas quando 
realizadas por terceiros. 

O projeto encontra guarida no art. s•, LXXIV, da Carta Magna, que garante 
a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. 

A proposição busca, essencialmente, viabilizar o pleno direito da igualdade 
jurídica entre as partes no processo. A condição socioeconômica de uma das 
partes na demanda não pode servir de contrapeso na balança da justiça. Ao 
Estado cabe assistir a parte pobre no sentido legal, garantindo o seu acesso 
aos meios de prova, inclusive a pericial, de valor comprobatório tantas vezes 
indispensável para a instrução do processo e para formar a convicção do 
Juiz. 

O projeto encontra ressonância, ainda, no direito fundamental ao 
contraditório e à ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, 
assegurados aos litigantes em processo judicial e aos acusados em geral, 
por força do inciso LV do art. s• da Constituição Federal. 

Como vemos, a matéria é da maior relevância para toda a comunidade 
mineira porque almeja concretizar a igualdade jurídica entre as partes, de 
forma a descortinar o caminho certo para as soluções justas. 

O projeto apresenta, entretanto, impropriedade de natureza material no 
parágrafo único do art. 1• e no art. 2". 

O parágrafo único do art. 1• aponta duas hipóteses que recepcionam a 
gratuidade da perícia, quais sejam, quando há a concessão da justiça 
gratuita e quando há a nomeação de Defensor Público para a parte. 
Contudo, falar em justiça gratuita implica, necessariamente, falar em 
defensoria, seja pública ou dativa. Defensor Público, conforme definição 
constante no art. 11 do Decreto n• 21.453, de 1981, é o servidor efetivo 
responsável pelo desempenho da função de advogado de necessitado. Já o 
Defensor Dativo, que tem a mesma função do Defensor Público, não 
pertence ao quadro de servidores da Defensoria Pública, órgão integrante da 
estrutura orgânica da Secretaria da Justiça. O Defensor Dativo é aquele 
designado pelo Juiz de Direito, escolhido entre os advogados registrados na 
OAB para desempenhar a função de advogado de necessitado nos 
municípios onde não houver disponibilidade de Defensor Público para o 



902 
exercício da função. 

Como vemos, o benefício da justiça gratuita abrange a assistência 
judiciária pelos Defensores Público e Dativo. Assim, sob o ponto de vista 
técnico-jurídico, procede a eliminação do termo "Defensor Público" e a 
manutenção do termo "justiça gratuita". alteração proposta no Substitutivo no 
1 • que apresentamos. 

No tocante ao art. 2", sua alteração se fundamenta na hipótese de o 
profissional habilitado para a realização da perícia se encontrar fora do 
quadro de servidores dos órgãos diretamente vinculados ao Poder 
Executivo. Com o intuito de alcançar situações como essa. melhor nos 
parece deixar para o Poder Executivo o encargo de regulamentar a matéria, 
escolhendo, a seu melhor juízo, o órgão ou os órgãos que ficarão 
responsáveis pela realização das perícias técnicas requeridas pelo Judiciário. 
Mesmo porque o DER-MG, um dos órgãos sugeridos pelo autor do projeto 
para ser responsável pelas perícias relacionadas com a engenharia, constitui 
uma autarquia e, portanto, não dispõe de autonomia para indicar profissional 
integrante do quadro de servidores do Estado para realizar perícias técnicas 
relacionadas com outras ciências como a Química e a Física, por exemplo. 

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

pela legalidade do Projeto de Lei no 1.297/97 na forma do Substitutivo no 1. 
que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Obriga o Poder Executivo a realizar gratuitamente as perícias requisitadas 

pelo Poder Judiciário. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo obrigado a realizar gratuitamente a perícia 

requisitada pelo Poder Judiciário, quando a parte for beneficiária da justiça 
gratuita. 

§ 1 o - A perícia a que se refere este artigo será realizada por profissional 
habilitado integrante do quadro de servidores do Estado. 

§ 2° - Na falta de servidor público estadual habilitado para a realização da 
pericia, o pagamento das despesas decorrentes da sua realização por 
terceiros ficará a cargo do Estado. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei 
correrão por conta de recursos originários de dotação orçamentária 
consignada ao órgão ou à entidade responsável pela realização das perícias. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, de de 1997. 
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, rela1or - Antônio Genaro -

Gilmar Machado - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI 

N" 1.232197 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, tem 

por objetivo dar a denominação de Dr. Rochael Reis Rocha ao posto de 
saúde situado no Município de Campo do Meio. 

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria na forma em que foi apresentada. 

Cumpre, agora, a este órgão colegiado examiná-la quanto ao mérito e 
sobre ela deliberar conclusivamente, nos termos do art. 104, I, "b", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O cidadão Rochael Reis Rocha notabilizou-se no Município de Campo do 

Meio e circunvizinhança por sua dedicação e profícuo trabalho desenvolvido 
ao longo de anos, em favor da preservação da vida. 

Desde que se formou em Medicina, na UFMG, em 1948, dedicou-se à área 
de saúde pública, tendo sido pioneiro, na região, em atendimento aos 
portadores de hanseníase. 

Nada mais justo, portanto, que prestar-lhe essa justa homenagem. 
Conclusão 

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.232197 
no 1• turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N"1.310/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo Rezende, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Cachoeira Dourada, com sede no Município de 
Cachoeira Dourada . 

Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n• 1. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
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proposição no 1• turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da APAE de Cachoeira Dourada é proporcionar ao excepcional 

uma educação especial eficiente. Assim, valoriza a capacidade, as 
habilidades e as potencialidades do portador de deficiência, assegurando-lhe 
um caminho seguro de aprendizagem ao longo do processo de ensino. 

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

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 
1.310/97 no 1• tu mo, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1• TURNO DO PROJETO DE LEI 
N" 1.318/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.318/97, do Deputado Miguel Martini, visa a declarar 
de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro luna, com sede no 
Municipio de Una i. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1" 
turno. na forma regimental. 

Fundamentação 
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial, tendo em 

vista, principalmente, o desenvolvimento econômico, social e cultural da 
comunidade local. Também estimula a congregação e o intercãmbio entre os 
associados e os moradores, promovendo encontros civicos e esportivos. 

Em virtude dos méritos da Associação, julgamos conveniente a declaração 
de sua utilidade pública. 

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

Lei n• 1.318/97 como redigido originalmente. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N" 1.319/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em análise tem por 
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objetivo declarar de utilidade pública a Frente da Criança e do Adolescente, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Agora, vem a esta Comissão para deliberação conclusiva no 1" turno, de 
acordo com o que prevê o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em destaque possui caráter essencialmente beneficente e 

presta serviços recreativos, culturais e de lazer, com o objetivo de 
desenvolver a educação e promover o bem-estar da criança carente e 
marginalizada. 

Entendemos justa, portanto, a declaração de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.319/97, na 
forma proposta. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N" 1.327/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n• 1.327/97 visa a 
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro 
Xangrilá- AMABX -,com sede no Município de Ubá. 

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n• 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 
1" turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade, fruto da união e da organização dos _moradores do 

bairro, vem prestando importantes serviços à comunidade lõcal, entre os 
quais podemos citar: promoção de cursos profissionalizantes e celebração de 
convênios com outras entidades assistenciais a fim de atender às 
reivindicações do bairro. 

Além do mais, estimula a solidariedade, fortalecendo os laços sociais, e 
conscientiza os moradores quanto a seus direitos e deveres . 

Em vista da importância de seus serviços, ela merece ser declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1" turno, do Projeto de 
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Lei n° 1.327/97 com a Emenda no 1. oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.375/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Carmópolis de Minas, com sede no Município 
de Carmópolis de Minas. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. 

Agora, cumpre a este órgão colegiado sobre a matéria deliberar 
conclusivamente, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Carmópolis de Minas foi fundada em agosto de 1995. É uma 

sociedade civil de duração indeterminada, de caráter cultural, assistencial e 
educacional. 

Entre os diversos fins da entidade, enumerados no art. 3° de seu estatuto, 
merecem destaque a adoção de medidas, no ãmbito municipal, as quais 
visem a assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais; a 
coordenação e a execução, em sua área de jurisdição, dos programas e da 
política da Federação das APAEs do Estado e da União e a promoção e o 
incentivo à realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa 
do excepcional, proporcionando, com isso, o avanço científico e a formação 
de pessoal técnico especializado. 

Dada a natureza essencialmente filantrópica das atividades por ela 
desenvolvidas, que são de grande relevo social, consideramos oportuno que 
se lhe conceda o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .375/97 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.382/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n• 

1.382/97 visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Alterosa, com sede no Município de Alterosa. 

Apreciada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n• 1. Cabe agora a esta Comissão examiná-la 
para o 1 • tu mo de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A APAE de Alterosa foi fundada em 6/8/95, com o objetivo precípuo de 

manter e incentivar a criação de estabelecimentos destinados ao tratamento, 
à educação, à habilitação, à reabilitação e à inserção do excepcional na 
sociedade. 

Entidades como as APAEs se apresentam como auxílio de inestimável 
valor no cuidado de questões graves de saúde e de educação, por isso, 
entendemos ser justa e meritória a atribuição do título proposto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.382/97 

no 1• turno, com a Emenda n• 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.404/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

·De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise propõe 
seja declarada de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem 
Guimarães- ABCG -,com sede no Município de Mendes Pimentel. 

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e 
Justiça, esta não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou-lhe a 
Emenda n• 1 . Agora, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto no 1• turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação foi fundada após a constatação da necessidade de 

criação de uma entidade que pusesse em prática os ideais coletivos de 
procura por uma vida melhor. 

A instituição, com sede em Mendes Pimentel, trabalha, portanto, para 
desenvolver programas que buscam assegurar direitos sociais, tais como: 
justiça social, atendimento a grupos desamparados pela sociedade, 
reabilitação de pais, crianças e adolescentes em situação de risco. 

A aprovação do projeto de lei auxiliará, certamente, o importante trabalho 
que vem sendo realizado. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 1.404/97 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Canos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.411/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.411/97, do Deputado Gilmar Machado, visa a 
declarar de utilidade pública a Sociedade de Ação Social João Calvino, com 
sede no Município de Contagem. 

Publicada em 26/9/97, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade exerce atividades de caráter assistencial, tendo em 

vista o benefício da coletividade e de seus associados. 
Incluem-se em tais atividades: as campanhas para arrecadação de fundos, 

os cursos e os convênios, na área educacional, para a distribuição de bolsas 
a alunos carentes, e a edificação de creches, albergues e escolas. Isso 
demonstra a natureza beneficente da entidade e a toma merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

1.411/97 no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.413/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Creche da Ilha, com sede no Município de 
Governador Valadares. 

Após ser publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
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A entidade em análise não possui fins lucrativos e exerce atividades que 

objetivam exclusivamente a proteção e a garantia dos direitos das crianças 
carentes na faixa etária de até seis anos. Todo o trabalho ali realizado está 
em harmonia com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em razão do que foi dito, depreendemos que ela é merecedora da 
declaração de utilidade pública proposta. 

Conclusão 
Diante do aludido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.413/97 no 

1• turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N•1.298/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em análise propõe 
seja declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Alterosa, 
com sede no Município de Alterosa. 

A proposição foi aprovada no 1• turno, na forma proposta e agora compete 
a esta Comissão apreciá-la em caráter deliberativo, conforme prevê o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os serviços de saúde do Município de Alterosa estão a cargo da Santa 

Casa de Misericórdia, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 
22/11/93. 

A entidade presta assistência médico-hospitalar por meio do Sistema Único 
de Saúde, o que concorre para a melhoria das condições de vida da 
população. 

Isso demonstra o caráter social da entidade, tomando-a merecedora do 
titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão _ 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.289/97 no ZO turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N°1.308/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada Família, com sede no 
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Municipio de Bonfim. 

Aprovado o projeto no 1 • tu mo, sem emenda, compete agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2" tumo, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria, 

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a referida 
instituição, devido aos bons serviços prestados à comunidade carente do 
municipio. 

Ilustrando nossa afirmação, transcrevemos, do art. 2• do estatuto da 
entidade, que ela oferece "alojamento, vestuário, alimento e remédios" aos 
necessitados. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.308/97 no 2• tumo, na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI 
N• 1.311/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em destaque, do Deputado Arnaldo Canarinho, objetiva 
declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo Antônio, com sede 
no Municipio de Jabuticatubas. 

Aprovada no 1• tumo, sem modificação, deve a matéria agora ser 
apreciada no 2• tumo de deliberação conclusiva, em cumprimento das 
disposições do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta serviços na área de saúde, mantendo e 

administrando o Hospital Santo Antônio. Dessa forma. cumpre a sua 
finalidade beneficente, notadamente no que diz respeito à assistência 
médico-hospitalar. prosseguindo com o trabalho de D. Quintiliana dos Santos 
Viana, fundadora do mencionado estabelecimento. 

Devido à importância do trabalho realizado pela entidade, entendemos ser 
justo outorgar-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.311/97 

no 2• tumo, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI 
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Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Pratinha, com sede no Município de Pratinha. 

A proposição foi aprovada no 1" turno, sem modificação. 
Agora, compete a este órgão colegiado examinar novamente a matéria e 

sobre ela deliberar conclusivamente, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tendo em vista o grande alcance social das atividades desenvolvidas pela 

APAE de Pratinha, voltadas para a integração do excepcional na sociedade, 
reiteramos o entendimento de que a pretendida outorga de título declaratório 
de utilidade pública configura um justo e oportuno ato. 

Com efeito, a Associação mantém e incentiva a criação de 
estabelecimentos especializados no tratamento, na educação, na habilitação 
e na reabilitação do excepcional por todos os meios ao seu dispor. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.313/97 

no 2" turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Adelmo Carneiro Leão, relator. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N"1.330/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a declarar 
de utilidade pública a Sociedade Campo Floridense de Amparo aos 
Necessitados, com sede no Município de Campo Florido. 

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

Fundamentação 
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria, 

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a Sociedade 
mencionada, tendo em vista a importância de seus trabalhos, cujo objetivo é 
a melhoria das condições de vida das pessoas carentes. 

Sua obra inclui a prestação de serviços na área da saúde e o auxílio aos 
idosos e aos excepcionais, promovendo um trabalho de alcance social 
incontestável. 
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Conclusão 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.330/97 
no 2• turno, como proposto. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Carlos Pimenta, relator. 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.331/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
da Conceição, com sede no Município de Amparo da Serra. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem emenda. Agora, compete a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2" turno, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A Associação tem como objetivo o desenvolvimento social e educativo da 

comunidade e, para isso, realiza diversas atividades de natureza educativa e 
cultural. Também pratica a filantropia, doando cestas básicas, agasalhos e 
material de construção para famílias de baixa renda. 

Em razão disso, reconhecemos que ela é merecedora do titulo declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.331/97 no 

2• turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2" TURNO DO PROJETO DE LEI 
N° 1.345/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n• 1.345/97 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto 
Cristina - ADACC -, com sede no Município de Santa Luzia. 

Aprovada a matéria no 1 • tu mo, na forma original, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2• turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Para promover a integração dos moradores do Conjunt_o Cristina com os 

dos bairros circunvizinhos, a Associação desenvolve atividades sociais e 
culturais. Além disso, celebra convênios com entidades congêneres e órgãos 
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da administração pública, visando a obter melhorias para a comunidade. 

Por tais razões, ratificamos o posicionamento desta Comissão no 1• turno, 
considerando ser a entidade merecedora da declaração de utilidade ora 
proposta. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 

1.345/97 no 2• turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Wilson Pires, relator. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 
N• 1.348/97 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Nanuque. 

Em cumprimento das normas regimentais, a proposição foi examinada e 
aprovada no 1 • tu mo, sem emenda; deve ser agora apreciada 
conclusivamente, no 2" turno, segundo prevê o art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada instituição tem como finalidade auxiliar e proteger os idosos 

carentes e abandonados. Para isso, empenha-se em prestar-lhes assistência 
social e orientação espiritual, bem como em integrá-los socialmente, por 
meio da participação em tarefas que lhes forem acessíveis. 

Portanto, reconhecemos mais uma vez meritória a declaração de utilidade 
pública da referida entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 1.348/97 

no 2• tu mo, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Canos Pimenta, relator. 

-_ 

PARECER PARA O 2• TURNO DO PROJETO DE LEI 
N• 1.362/97 

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

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em tela visa a 
declarar de utilidade pública a Escolinha de Futebol e Formação de Atletas 
Dener, com sede no Município de Conquista. 

Aprovado o projeto no 1• turno, em sua forma original, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2• turno, em 
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cumprimento das disposições do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise tem por objetivo a promoção e o incentivo ao 

esporte, principalmente o futebol. Além disso, promove reuniões de cunho 
social e cultural, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida de 
seus associados. 

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

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.362/97 no 

2" turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1997. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.307/97 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o requerimento em 

análise tem por finalidade solicitar à Secretaria de Estado da Cultura 
informações sobre a existência de plano para a reestruturação de cargos na 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a forma como tal reestruturação seria 
feita, sobre projeto de terceinzação para a Orquestra, bem como sobre a 
previsão de aumento salarial para seus integrantes. 

Publicada em 16/9/97, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos 
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno. 

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

Assembléia, por força do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do 
Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .............. . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta;". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do Plenário, conforme 

estatui o art. 245, XII, do Regimento Interno. 
Além de atribuir a esta Casa a função de elaborar as normas jurídicas, o 

ordenamento constitucional vigente reconhece a sua competência para 
exercer o controle externo sobre as atividades da administração pública. 

Tais atribuições são exercidas pelos parlamentares mediante vários 
procedimentos, entre eles o pedido de informação, por escrito, encaminhado 
pela Mesa da Assembléia às autoridades estaduais integrantes da 
administração direta ou indireta. 
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Atender ao pedido de infonnação encaminhado pelo Legislativo é uma das 

fonnas de expressão da democracia, pois pennite a este Poder exercer 
efetivamente seu papel fiscalizador, tomando transparentes os atos 
praticados. Além disso, cabe lembrar que a Constituição do Estado 
detennina, em tennos explícitos, que a sociedade tem direito a governo 
honesto e obediente à lei. 

Entretanto, deve-se salientar que os pedidos de infonnação, segundo as 
disposições constitucionais e regimentais, devem ser dirigidos aos titulares 
dos respectivos órgãos ou entidades. Dessa fonna, o requerimento em 
apreço, ao solicitar infonnações à Secretaria, tem comprometida a sua 
eficàcia, uma vez que deveria ser encaminhado ao Secretàrio de Estado da 
Cultura. 

Para que a proposição alcance seu objetivo e para que se atenda, também, 
ao principio da economia processual, entendemos que a proposição deve ser 
dirigida ao Secretàrio de Estado da Cultura, por se tratar do titular da Pasta. 

Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo n• 1, por meio do qual se 
conrige a falha da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 

2.307/97 na fonna do Substitutivo n• 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N" 1 AO REQUERIMENTO N" 2.307/97 

Excelentissimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer, na fonna regimental, sejam 
solicitadas ao Secretário de Estado da Cultura infonnações sobre a 
existência de plano de reestruturação de cargos na Orquestra Sinfônica de 
Minas Gerais e a fonna como tal reestruturação seria feita, sobre projeto de 
terceirização para a Orquestra, bem como sobre a previsão de aumento 
salarial para seus integrantes. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 1997 . 
Romeu Queiroz,Presidente - Maria Olívia, relatora - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Dilzon Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N" 2.352/97 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em tela 
solicita à Presidência desta Casa seja encaminhado oficio ao Governador do 
Estado pedindo infonnações acerca dos estudos e análises realizados pelo 
Poder Executivo que recomendam a extinção da Fundação Instituto do 
Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS -, proposta no Projeto de Lei n• 
1.419/97, em tramitação nesta Assembléia . 
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Publicada em 16/10/97, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 

parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", ele os arts. 245, XII, e 246 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Regimento Interno, no art. 80, VIII, "d", confere competência à Mesa 

desta Casa para emitir parecer sobre "requerimento de informações às 
autoridades estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado com 
matéria legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle e 
fiscalização da Assembléia". Já o art. 245, XII, determina estar sujeito a 
deliberação do Plenário requerimento escrito que solicitar "informações a 
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia". 

Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n• 1.419/97, que autoriza doação de 
imóvel à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a 
Fundação CARDIOMINAS. 

O pedido em análise, em que se pretende o detalhamento dos estudos que 
levaram o Governador do Estado a apresentar a proposição, justifica-se, por 
ser atribuição da Assembléia, conforme determina o art. 62, XXXI, da 
Constituição mineira, "fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta". 

A questão relativa ao futuro dos bens da Fundação CARDIOMINAS já foi 
objeto de várias discussões nesta Casa, e a matéria se reveste de grande 
importância, pois, se a entidade estivesse cumprindo as finalidades para as 
quais foi criada, estaria prestando inestimáveis serviços á saúde pública. 

Dessa forma, a solicitação expressa por meio desse requerimento 
encontra-se nos limites regimentais e constitucionais, além de demonstrar 
zelo pela administração da coisa pública. 

O ordenamento juridico estadual não prevê, explicitamente, que os 
pedidos de informação sejam dirigidos diretamente ao Chefe do Poder 
Executivo, razão pela qual propomos, por intermédio da Emenda n• 1, que o 
destinatário das providências solicitadas no requerimento seja o Secretário 
de Estado da Casa Civil e Comunicação Social. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n• 2.352/97 com a 

Emenda n• 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N• 1 

Substitua-se a expressão "Governador do Estado" pela expressão 
"Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 1997. 
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Maria Olivia. 
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
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COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 30/10/97, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Sebastião Helvécio, indicando o Deputado Miguel Martini 

como membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, em substituição ao Deputado Paulo Pettersen. (- Designo. À 
Área de Apoio ás Comissões.) 

Do Deputado Arnaldo Penna, indicando o Deputado Mauri Torres como 
membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
em substituição ao Deputado Miguel Martini. (- Designo. À Área de Apoio às 
Comissões.) 
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