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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 226 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Ivo José e Marcelo Gonçalves
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio n° 28197 (encaminha a
indicação do Deputado Péricles Ferreira como Líder do Governo), do
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.096197 - Requerimentos n os 1.990 a
1.996197 - Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderiey Ávila, Paulo
Schettino (4), Antônio Roberto , Wilson Trôpia, Marco Régis, Dinis Pinheiro,
Carlos Pimenta, Alencar da Silveira Júnior (3), Marcos Helênio, Anderson
Adauto, Alberto Pinto Coelho, Bilac Pinto e Arnaldo Penna - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo, Geraldo Nascimento,
Olinto Godinho, Gilmar Machado, Anderson Adauto, João Leite, Marcos
Helênio e Marcelo Gonçalves - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase:
Abertura de inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de
Lei n°s 678 e 812196; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; aprovação - 22 Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°952/96; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Questão de Ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaido Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Heiy Tarqüínio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jaime Martins João Leite -
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Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Pauto Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves) - Às 14h15min, a lista

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado lvo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 1°-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

N° 28197, do Governador do Estado, indicando o Deputado Péricles
Ferreira para exercer a função de Líder do Governo nesta Casa.

Do Sr. Alvaro Romero, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Acre, comunicando a composição da Mesa Diretora eleita para o biênio
1997/1 999.

Dos Srs. Adão Santos Pereira, Aristheu Oliveira da Silva e Nicolau Mendes
da Costa, Presidentes das Câmaras Municipais de Catugi, Monte Azul e
Entre Rios de Minas, respectivamente, informando a composição das Mesas
Diretoras eleitas para o ano de 1997.

Do Sr. Ismael de Lima Duque, Presidente da Câmara Municipal de Santa
Bárbara do Monte Verde, comunicando a instalação desse município em
1°/1/97.

Dos Srs. Sávio Souza Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Célio Mutilo de Carvalho ValIe, Diretor-Geral do Instituto Estadual
de Florestas de Minas Gerais - IEF -; Lúcia Pacífico e Maria Helena,
Vereadoras à Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Célio Cota Pacheco,
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, agradecendo o
convite para a Reunião Solene de Instalação da 3a Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura.
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Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURJALMINAS, indicando os
nomes dos servidores João Victor Ferreira e Nilton Francisco Rodrigues para
representarem essa Fundação nas reuniões extensivas do seminário
legislativo sobre a reforma agrária no Estado.

Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, em atenção a
requerimento do Deputado Almir Cardoso, informando o montante de
investimentos nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário e o demonstrativo dos custos operacionais do Município de
Paracatu.

Do Sr. Sebastião Virgílio de Almeida Figueirêdo, Diretor-Geral do
Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - DRH-MG -1

comunicando sua participação nas reuniões de instalação do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, no dia 6 do corrente mês, no Município
de Paracatu.

Do Sr. Fued Dib, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, fornecendo
informações sobre o balanço geral das contas do Governador, que deu
entrada nesse Tribunal em 1712196. (-Anexe-se á Mensagem n°179/97.)

Do Sr. Jayme Crusoé Loures de Macedo Meira, Presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, manifestando o inconformismo
da classe em relação à proposta do Deputado Ermano Batista que pretende
criar o cargo de Conselheiro Adjunto do Tribunal de Contas do Estado, de
cujo ocupante não será exigida habilitação legal. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n°31/97.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio do ValIe, Bonifácio Andrada, Carlos MelIes, Lael Varella e

Zaire Rezende, Deputados Federais; Epaminondas Fulgêncio Neto,
Procurador-Geral de .Justiça do Estado; Gudesteu Biber, Presidente do TRE-
MG; Homero Ferreira Diniz, da CEF; Paulino Cícero de Vasconcellos,
Secretário Municipal de Administração; da Sra. Janice Santos Porto e Silva,
desta Capital; e do Sr. José Pereira da Silva, do Município de Pouso Alegre,
agradecendo convite para a reunião de instalação da 33 Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura.

CARTÕES
Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG, e da Sra. Judite

Franklin Vida[, Delegada de Administração de Minas Gerais do Ministério da
Fazenda, agradecendo o convite para a reunião solene de instalação da 33
Sessão Legislativa Ordinária da 13 a Legislatura.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deoutado Ivo José) - A Mesa passa a receber

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



- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.096197

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco, com
sede no Município de Ouro Branco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco foi fundada em

2015188, com os objetivos de pugnar pelo desenvolvimento da maçonaria em
Ouro Branco, pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da
humanidade e incentivar o cumprimento inflexível do dever, da prática
desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade.

Como entidade de utilidade pública, a instituição poderá, em parceria com
órgãos estaduais, prestar um serviço de melhor qualidade aos mais carentes.

- 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, 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.990197, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado apelo

ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas a que seja feito o recapeamento do trecho urbano da BR-459, na
cidade de Itajubá.

N° 1.991197, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas a que seja autorizada a execução de obra de transposição em
desnível no cruzamento rodoferroviário existente no Município de Sarzedo.

N° 1.992/97, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas á imediata
recuperação do pavimento da MG-170, no trecho entre o Município de Arcos
e a BR-262.

N° 1.993197, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que o
recapeamento da MG-10 efetuado entre Pedro Leopoldo e Prudente de
Morais se estenda até o Município de Sete Lagoas. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.994197, do Deputado Marcos Helênïo, solicitando a transcrição nos
anais da Casa do documento "Carta de Macapá", manifesto dos Presidentes
dos Tribunais de Justiça de todos os Estados.
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N° 1.995197, do Deputado Marcos Helênio, solicitando a transcrição nos
anais da Casa de entrevista concedida pelo Desembargador Paulo Medina,
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, publicada na edição
de 2512197 do jornal "Estado de Minas".

N° 1.996197, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Educação com vistas a que seja elaborado
levantamento do número de vagas para professores P3 e P5, retroativo a
dezembro de 1996. (- Distribuídos á Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Paulo Schettino (4), Antônio Roberto, Wilson Trópia, Marco
Régis, Dinis Pinheiro, Carlos Pimenta, Alencar da Silveira Júnior (3), Marcos
Helênio, Anderson Adauto, Alberto Pinto Coelho, Bilac Pinto e Arnaldo
Penna.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, dois assuntos, mais imediatos, trazem-me, hoje, a esta tribuna.
São duas denúncias que trazemos ao conhecimento de todos os Deputados:
primeiro, a situação que constatamos, no domingo ! na Escola Estadual de
Meio Viana, Município de Esmeraldas. Quando vemos tanta propaganda do
Governo com relação à educação, a impressão que temos é de que Minas
Gerais, se já não está no Primeiro Mundo, na área da educação, pelo menos
está às portas dele. E o que pude constatar, nesse domingo, na referida
escola estadual, é o contrário disso. Primeiro, em 1996, por falta de vagas,
com 6 turmas, cerca de 100 alunos ficaram sem estudar. Este ano, com 700
alunos matriculados, da P a 83 séries, - pasmem os senhores - para que
todos possam estudar, estão tendo, nessa escola, turnos de 2 horas e 30
minutos de aula. Isso não pode, em hipótese alguma, ser considerado
excelência em nível de educação. Além de tudo, a escola não teve, ainda,
um dia, neste ano letivo, água para que, pelo menos, os banheiros
pudessem ser lavados. E ainda, há uma margem de mais de uma centena
de alunos sem aula nessa escola.

O apelo que fazemos é que o PSDB, majoritário nesse distrito, tanto seu
Deputado Estadual quanto Federal, procure solucionar o problema. Não
trazemos essa questão só para abrir uma discussão, uma mera polêmica.
Queremos, sim, a solução. Queremos que, realmente, o discurso de
educação de Primeiro Mundo, com centro de línguas, com sala de
computadores, se traduza na prática. Fazemos um apelo ao Secretário



Adjunto de Educação, que está dirigindo a Secretaria, Prof. João Batista dos
Mares Guia, para que olhe essa questão. Não se pode deixar que o Distrito
de Meio Viana, através de sua escola estadual - que o Deputado que há
pouco presidia a Mesa conhece muito bem, por ser do município vizinho -
fique nessa situação caótica em que se encontra.

A segunda questão que trazemos é a do Município de Caputira, localizado
na região de Manhuaçu. Num processo eleitoral duvidoso, denúncias de
fraude ainda não foram julgadas pelo TRE-MG - e são muitas - tendo sido
levantadas pela oposição. Estamos vendo, lá, verdadeiras arbitrariedades, e
trago uma denúncia dos Vereadores do PT, Custódio Gomes Tinoco e
Antônio Carlos Teixeira, de arbítrio e truculência que se instalaram no
município depois do dia 1 011197, por intermédio do Prefeito Francisco Muniz
de Oliveira.

As maiores arbitrariedades acontecem, hoje, no departamento de
educação, em que professoras efetivas, que davam aulas em escola ao lado
de suas casas, foram transferidas para estabelecimentos distantes de 15km
a 20km, muitas vezes sem condições de um transporte, tendo que fazer o
percurso a pé. Também serviçais que percebem 50% do salário mínimo, ao
arrepio da legislação, foram transferidas para escolas muito distantes. E o
objetivo é claro: levar essas pessoas a se demitirem, a fim de que possam
ser indicados apaniguados políticos. E a alegação é de que houve uma
determinada avaliação, em face da qual teria sido feita a distribuição dos
professores e dos serviçais nas escolas municipais, avaliação essa da qual
ninguém teve conhecimento. E a avaliação, quando se refere ao
desempenho profissional, não seria para transferência de escola, seria o
caso de demissão. Então, queremos denunciar isso.

Recebemos abaixo-assinados das comunidades e registramos a
insensibilidade do Prefeito a esses abaixo-assinados. Fica aqui a nossa
solidariedade aos professores, aos serviçais e aos dois Vereadores do PT,
que, bravamente, estão denunciando e agindo conforme determina o seu
papel.

Aproveitamos, também, de passagem, para deixar bem claro: queremos
a verdade sobre a CEMIG, e só tem um jeito: CPI já.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias; inicialmente,
parabenizamos a nova Mesa, na pessoa do Deputado Romeu Queiroz. O
Legislativo mineiro deve, mesmo, ampliar, cada vez mais, a participação
popular nesta Casa. Apoiamos plenamente este compromisso dos novos
dirigentes da Assembléia.

Venho a esta tribuna manifestar nossa satisfação pelas obras que a
Companhia ACESITA vem realizando em nossa região, no Vale do Aço. Na



semana passada, participei da solenidade de inauguração da usina
hidrelétrica de Sã Carvalho; vários colegas, inclusive o Deputado Ivo José,
estiveram, também, presentes. A usina aumentou sua capacidade e passou
a atender a 60% da necessidade de energia da siderúrgica. No mesmo dia,
entrou em operação a laminação de tiras a quente, totalmente modernizada.
Trabalhei neste setor da usina, ainda nas obras de construção civil. Participei
da montagem do laminador Steckel, que acaba de ser reformado. Dessa
solenidade, participaram, também, o Governador Eduardo Azeredo e o
Ministro das Minas e Energia, Faimundo Britto. A expansão da ACESITA
prevê investimentos da ordem de U$500.000.000,00 até o final deste ano. A
produção atual, de 160.000t por ano de aços especiais, deve atingir 290.000t
anuais.

E muito positivo falar de investimentos, de crescimento da economia e de
mais empregos. Entretanto, o Governo Federal está anunciando, para a
próxima semana, a publicação do edital para a venda da Companhia Vale do
Rio Doce. O leilão acontecerá em 14 de abril, conforme o desejo dos
"tucanos". Querem entregar as nossas riquezas. Querem vender o País por
30 moedas. Passo a ler texto escrito por Pe. Abdala, de Acesita. Ele retrata
com grande sensibilidade o momento que vivemos. (-Lê:)

"Venda da Vale- Leva
A Vale já traz no nome a sua 'entrega' - nome invertido - leva. Nosso

chão é de vocês. Não pertencemos a nós. Perdemos nossas raízes. Fomos
invertidos. Perdemos nosso passado. Perdemos nosso chão, nossas
profundezas. Vale - leva - nossa cidade. Nosso Estado de Gerais será de
particulares - nossas minas serão de particulares, não mais Gerais.
Perdemos nossa identidade. Penhoramos nosso chão, nossa história,
penhoramos nossa gente - não pagamos a dívida, os empréstimos, os
investimentos - e agora levam a Vale, levam o penhorado - tudo. Fomos
enganados. Traíram-nos.

As Nações tinidas - unidas? - criaram um Fundo Monetário - década de
40 - para socorrer, no após-guerra, os países amigos e empobrecidos. E o
socorro valeu. A Vale fez surgir ACESITA - Aços Especiais de Itabira;
Percival Farqhar, Amintas Jaques de Morais e Athos Rache interromperam o
minério nas margens do rio Piracicaba e o transformaram em aços especiais.
ACESITA - Aços Especiais de Itabira.

Surge o Gen. Edmundo Macedo Soares e Silva e constrói, acreditado
pelo Banco do Brasil - o bando era do Brasil mesmo, e, não, dos credores
internacionais -, nas margens do rio Piracicaba, pertinho do rio Doce, uma
cidade, no Distrito de Timóteo, Município de Coronel Fabticiano.

E o minério de Itabira faz surgir, também, outra cidade: Ipatinga. Capital
mineiro, em parceria com o capital japonês. Inaugurada pelo ex-Presidente



cassado, nunca esquecido, cada vez mais lembrado e exigido, o mineiro
Juscelino Kubitscheck. USIMINAS e ACESITA, que produzem aço, aços
especiais, que fazem surgir, com o trabalho de nossa gente, de nossos
técnicos, de nossa gente de Norte a Sul - nossas cidades urbanizadas,
humanizadas, com seus hospitais, escolas, Hospital Acesita, Hospital Márcio
Cunha...

Francamente, é um crime esquecer, negar nosso passado. A ACESITA
do Gen. Edmundo Macedo Soares e Silva, que trouxe seus companheiros
militares, técnicos competentes, é um exemplo gritante, e a USIMINAS mais
ainda, de como aplicar nossos recursos humanos e riquezas pelo bem de
nossa gente.

A Vale vale, vale demais. Não deixaremos levar - leiloar - gritar - bater o
martelo, levar. Sena enterrar nossas esperanças. Será o convite para irmos
para a clandestinidade.

Basta. Não deixaremos 'globalizar.
Padre Abdala".
Nós pedimos licença ao Pe. Abdala para acrescentar a Vale do Rio

Doce, ao transportar o minério, também, é responsável pela Estrada de
Ferro Vitória-Minas, da qual possui controle acionário. Que orgulho temos
nós, pois esta é uma das mais importantes ferrovias do Brasil. Entregar a
Vale é entregar, também, a Vitória-Minas e um pedaço de todos nós. Não há
nenhum mineiro no trecho da ferrovia que nunca tenha usado o tão eficiente
transporte ferroviário. Entregar a Vale é entregar tudo isto. Valeu, Elias
Batista. Valeu, Pe. Abdala.

Durante esse período, tenho evitado usar esta tribuna, pelo respeito que
tenho a todos os Srs. Deputados e aos que freqüentam esta Casa. Esta
tribuna é muito séria, como sérios são todos os membros desta Casa. O
convite que faço a todos os 77 colegas é resistir à entrega da Vale do Rio
Doce e de todas as empresas geradoras de emprego de que ela participa.

Saudações a todos, muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinho.
• Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras

Deputadas.
Ontem a justiça brasileira deu um passo importante: paralisou suas

atividades nos fóruns das diversas comarcas, neste nosso grande Pais.
Paralisação justa. Pode parecer trocadilho mas não o é. A justiça precisa de
justiça para bem poder distribuir a justiça.

Todos nós devemos valorizar e apoiar o Dia Nacional de Mobilização pela
Cidadania e Justiça.

Vejam os senhores que os nossos Juizes apelam é para que seja
melhorada a sua infra-estrutura de trabalho. Querem fazer justiça.



Em uma das mais carentes regiões do nosso Estado, na Comarca de
Santa Maria do Suaçui, minha terra natal, a situação de penúria do fórum é
tão gritante que o Juiz, Or. Valdir Guimarães, precisou investir parte de seu
salário para adquirir máquina de escrever e um computador a fim de
conseguir agilizar o seu trabalho.

São iniciativas desse porte que nos demonstram que é preciso investir na
justiça.

A justiça bem administrada é a força da cidadania - todos os cidadãos
poderão livremente acessá-la e dessa forma exercer plenamente a sua
cidadania.

Por essa razão apóio a nossa magistratura na sua luta e na sua
mobilização pela cidadania e justiça. Muito obrigado.

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

Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, ocupamos esta tribuna mais
uma vez para abordar a questão referente às debêntures da CEMIG. Vimos
os jornais de hoje, quando S. Exa., o Governador do Estado, disse que todas
as informações e todos os esclarecimentos já foram prestados.

Eu gostaria de saber onde foram prestados? Por que o Poder Legislativo,
a agora, não recebeu essas informações? Porque essas informações, que S.
Exa., o Governador, diz que já prestou, não chegaram a esta Casa? O que
será que o Governador está querendo esconder do Poder Legislativo? Por
que será que os dados referentes a essas debêntures não chegaram aqui?
Por que será que o Governo, até agora, não explicou como anda o
funcionamento da CADIV, que é a empresa que foi criada para substituir a
DIMINAS, que era a empresa responsável pela negociação dos títulos de
Minas Gerais? Esta Casa votou a criação da CADIV, que é a Caixa de
Amortização da Divida, a qual foi constituída pelos R$400.000.000,00 de
integralização de ações feita pela CEMIG. No projeto de lei, já ficava
registrado que a CADIV poderia contratar serviços de terceiros. Queremos
saber se foram contratados ou não. Quais são as comissões que foram
pagas?

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado,
antes de qualquer coisa, quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela
consciência que tem de seu cargo de Deputado, pela consciência que tem de
cristão e, acima de tudo, evangélico, por saber que há tribunas mais altas
que nos observam e que, conseqüentemente, temos que prestar contas a
Deus por nossa função aqui. Eu o parabenizo porque é função de um
Legislativo e de um Deputado sério fiscalizara Executivo.

Não tomo suas palavras como palavras de oposição sistemática, mas
palavras de sabedoria, palavras de quem quer conhecer a verdade. Por



lo
outro lado, entretanto, Sr. Deputado, V. Exa. sabe e todos aqui sabem que
eu votei com o Governador Eduardo Azeredo no 1 0 e no 20 turno. E, como
meu Governador eleito, evidentemente, orei a Deus para que pudesse orar
por alguém que, pelo menos, em sua proposta de Governo, em sua vida, em
seu caráter fosse mais confiável em meu coração. E confio plenamente em
S. Exa., o Governador do Estado, Eduardo Azeredo, que, durante toda a sua
vida, tem pautado seus atos pela lisura e honestidade. Tenho a convicção e
chego mesmo a afirmar: acredito que esta Casa, responsabilizada pelo povo
e por Deus para prestar contas e para fiscalizar o Poder Executivo, não terá
da parte de S. Exa., o Governador, nenhum empecilho, nenhuma oposição,
para que se apure o fato e fique claro que ele nada tem a ver com essas
acusações relativas às debêntures, razão pela qual parabenizo V. Exa., mas
chamo a atenção, com toda humildade e dedicação de um colega que o
preza, para que esperemos um pouco, porque tenho a convicção de que
nosso Governador Eduardo Azeredo não porá nenhum obstáculo, nenhuma
objeção a que esta Casa apure os fatos até o fim e se tome clara a sua
inocência e, mais do que isso, a sua ação como estadista, como mineiro que
ama o Estado de Minas Gerais e cujas atitudes são balizadas pela justiça e
pela honestidade.

Termino, agradecendo o aparte, até porque aquele que anda na luz
chega-se mais para a luz, para que suas obras se manifestem. Se acontecer,
como V. Exa. está dizendo ou como já vi aqui, de encaminhar-se uma CPI,
tenho a convicção de que a luz há de mostrar os verdadeiros culpados e a
honestidade de nosso Governador Eduardo Azeredo. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Apenas quero lembrar ao ilustre
Deputado que não estamos acusando o Governador, mas dizendo que ele,
até agora, não enviou as informações que solicitamos. Não há, por parte da
Bancada do PT, nenhuma acusação contra o Governador; o que estamos
dizendo é que não recebemos, até o presente momento, nenhuma
informação solicitada por nós. No ano passado, fizemos três requerimentos,
que foram aprovados, e, durante o ano inteiro, S. Exa., o Governador, negou
as informações ao Poder Legislativo. Isto é fato: os requerimentos foram
aprovados por esta Casa e não foram respondidos pelo Govemador do
Estado. O que estamos colocando é que queremos as informações,
queremos saber, como eu dizia inicialmente, por que a CADIV, até agora,
não prestou esclarecimentos, se ela utilizou serviço de terceiros e quais
foram as porcentagens utilizadas. Ela comercializou e, no caso dos
eurobônus, foram vendidos, foram pagas as comissões? Quem fez isso?
Quais foram as empresas? Quanto cobraram? No caso do BNDES, estão
sendo cobrados 10% para se fazer a transação. E nos outros casos? O valor
de 10% é correto? Quais têm sido as comissões cobradas pelos outros
Bancos? Queremos discutir. Quanto pagava o Estado de Santa Catarina, o
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Estado de Pernambuco, a Prefeitura de São Paulo? Queremos fazer um
comparativo, porque estamos achando que a comissão, aqui, está muito alta,
muito grande. Lá, mesmo com todo o processo das corrupções que foram
descobertas, as :axas cobradas não foram essas, foram menores. E isso que
queremos, queremos discutir essas questões com o Governo. Queria muito
que os Deputados do Governo pudessem responder; que, nesta tarde,
pudéssemos fazer o "bateu-levou', para que pudéssemos esclarecer o povo
de Minas sobre essas questões. Queríamos que a Liderança do PSDB, a
Liderança do Governo, falasse sobre essas questões. E só o que queremos
saber. O Governador diz que está tudo esclarecido, mas onde estão as
informações? Por que não as entrega logo á Assembléia Legislativa? Se
assim fosse, não teríamos mais dúvida. Se tudo estiver certo, não teremos o
que discutir.

Vamos ver os eurobõnus que foram vendidos, mais de
US$200.000.000,00, como está no projeto de lei, as quais, depois, foram
colocados no mercado. Eram para o programa de ação social e para atender
ao programa votado aqui, no Plano Plurianual. O Plano Plurianual fala uma
série de coisas, depois o PMDI enumerou cinco pontos. Vamos ver quais
foram os recursos utilizados naqueles cinco pontos que estão no PMDI.
Foram atendidos aqueles pontos? A ação da ciência e tecnologia, os grandes
eixos rodoviários foram realizados com esse dinheiro das vendas? E isso
que queremos saber.

Queremos saber se a CADIV, no caso dos eurobônus, os primeiros, se foi
ela que negociou e se, nesse segundo, a MGI fez a negociação diretamente
com o BNDES. Por que a CADIV não entrou nessa outra negociação, ou
entrou?

São dúvidas que o povo de Minas Gerais tem, e nós, como seus
representantes, temos que fazer as perguntas, já que, aqui, nesta tribuna, só
há espaço para os parlamentares. Se o povo aqui estivesse, estaria fazendo
essas perguntas. São essas as perguntas para as quais queremos respostas.
Queremos debater com o Vice-Governador, com o Secretário da Fazenda e
com o Presidente da CEMIG. Mas não adianta vir para o debate sem trazer
os documentos, porque assim fica fácil: vem o Vice-Governador, faz uma
palestra de duas horas, e, depois, cada Deputado tem três minutos para
fazer perguntas, e acabou a reunião. Essa não é a melhor maneira de se
resolverem esses problemas.

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Bancada do PT não está
acusando o Sr. Governador do Estado. Estamos dizendo que há inúmeras
dúvidas a respeito das debêntures, tanto no que diz respeito às debêntures
dos 33% das ações ordinárias da CEMIG, quanto com relação ás ações
preferenciais, no que tange às primeiras debêntures lançadas através dos
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eurobônus. Existe uma série de dúvidas para as quais queremos respostas.
E nós, da Bancada do PT, continuaremos cobrando e exigindo um
esclarecimento sobre o assunto, porque, caso não obtenhamos as respostas,
pediremos explicações a S. Exa., o Sr. Governador. Quem tem medo de
infomiar, quem sonega informações tem alguma coisa a esconder, porque
quem não deve não teme. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

Poder Judiciário deflagrou um movimento nacional de reivindicações, com
relação às reformas que o Poder Executivo quer impor a esse Poder, cujo
dia foi denominado como Tia Nacional de Mobilização pela Cidadania e
Justiça".

A AMAGIS, junto com as demais associações em Minas, como a
Associação. dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3a Região - AMATRA
-, a Associação dos Juizes Federais - AJUFE -, a Associação dos
Magistrados das Justiças Militares Estaduais - AMAJME -' realizou uma
assembléia, às 16 horas, no Fórum Lafaiete, tendo entre os pronunciadores o
Presidente desta Casa Legislativa, o Deputado Romeu Queiroz, que pôde
participar de toda a reunião e presenciou um dos momentos mais
importantes que foi a discussão sobre a independência dos Poderes, tema
que o nosso Presidente defendeu e que foi objeto de seu discurso de posse.
Por diversas vezes, desta tribuna, também teimei em defender a tão
necessária independência desse Poder em relação ao Poder Executivo.

O momento é critico. O Presidente do Pais, Femando Henrique Cardoso,
quando afirmou que os "juizes não amam o Brasil", provou uma vez mais o
seu arbítrio para conseguir o que pretende na tentativa de colocar a opinião
pública contra os magistrados.

O Poder Judiciário é a garantia que o cidadão tem do seu Estado de
Direito, de sua cidadania. Elaborar mudança no intuito de acoplar esse Poder
aos desígnios do Executivo, concordamos com o Judiciário, é um absurdo.

As mudanças devem ocorrer e, quando bem feitas, bem elaboradas, são
e serão sempre bem-vindas.

A gravidade do problema requer reflexões mais demoradas e
amadurecidas. O que é feito às pressas, acaba gerando arrependimento que,
às vezes, vem tardiamente.

Os magistrados aceitam as críticas e concordam com elas. O que querem
é expor os motivos que levaram a essas criticas. Querem que a sociedade
os ouçam. Para isso, tiveram que declarar as suas dificuldades internas.
Imagino quanto foi difícil para eles tomar tal decisão.
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Enquanto tivermos um Poder Judiciário com a estimativa de um Juiz para

26.500 habitantes, sem informatizacão, sem normatização de procedimentos
das secretarias das varas, etc., a denominada "crise do Judiciário" vai
perdurar por muito tempo.

E óbvio que nós sabemos que a Justiça é demorada. Sabemos que, para
conseguirmos aquilo que pretendemos, além de ser caro, é, também,
demorado. Mas seria uma irresponsabilidade colocar a culpa, apenas, nos
Juízes e no Poder Judiciário.

Acredito que a sociedade, principalmente o Poder Legislativo, tem que
parar para ouvir esse desabafo do Judiciário e meditar sobre ele, procurando
compreendê-los e ajudá-l os na solução desses problemas. Até porque o
Executivo ao invés de Ó.s utir e ajudar, parte para o confronto, e o confronto
não é bom, não é salutar.

Acusar o Judiciário é muito fácil quando o correto é buscar soluções.
Falar o que se acredita estar errado e não resolver, nada adianta. E dever do
Estado pôr à disposição dos magistrados meios adequados, necessários e
eficazes para o melhor desempenho de suas funções. Não se pode admitir
uma reforma que coloque a justiça como simples aparelho de reverência dos
atos do Executivo.

A independência dos Poderes no sistema democrático é fundamental.
Não podemos ser espelho do Executivo.

Parabéns aos membros do Judiciário pela defesa dos seus direitos,
quando, na realidade, não precisariam se expor tanto, como se expuseram
ontem ao País todo, uma vez que a autonomia dos Poderes está consagrada
na Carta Magna, em seu art. 60, § 4 0 , que traduz que não será objeto de
deliberação, entre outras, a proposta de emenda tendente a abolir a
autonomia dos Poderes da República.

Espero que esse fato sirva de exemplo para todos nós, principalmente
para nós do Legislativo, possibilitando-nos uma reflexão maior e melhor, no
sentido de que também somos autônomos em relação aos demais Poderes.
Sujeitos, sim, à vontade popular e apenas a ela. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, demais participantes desta reunião plenária, queria me alegrar,
junto com minha cidade, no dia de hoje. Apesar da chuva, BH saudou com
alegria e entusiasmo este dia, pela vinda da fábrica da FIAT. Investimento
desse porte só tivemos em 1954, com a chegada da Mannesmann. A
instalação dessa fábrica, que estará fazendo "pick-ups" e automóveis, dá
oportunidade de termos a geração de mil empregos indiretos, pois, ao
mesmo tempo, dará oportunidade para outras empresas atenderem às
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demandas dos componentes dos automóveis. Teremos, também, em Belo
Horizonte, o que temos em Betim, onde várias empresas atendem a
montadoras.

Por isso, é com alegria que vemos esse investimento em nossa cidade,
que é carente de empresas e espaço, inclusive, para a instalação delas. O
Governador Eduardo Azeredo, com muita sabedoria e competência,
conseguiu atrair esse investimento.

Nascido nesta cidade e acompanhando a dificuldade de geração de
empregos existente há anos, vemos, com muito entusiasmo, essa
possibilidade de uma vida melhor para a população.

Com a vinda desse investimento, sem dúvida nenhuma, muitos outros
investimentos virão. Muitas vezes nos entusiasmamos com a instalação de
outras montadoras em outros lugares. Hoje, estamos vendo, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, a FIAT instalando essa fábrica e, em breve,
também a fábrica de caminhões, numa das cidades da Grande Belo
Horizonte.

Sr. Presidente, por essa razão, gostaria de deixar a minha manifestação
de alegria, como belo-horizontino, por esse investimento trazido pelo
Governador Eduardo Azeredo que, sem dúvida, trará dias melhores para a
nossa cidade. Muito obrigado.

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

Deputados, público presente, imprensa, mais uma vez, ocupamos esta
tribuna para, em nome do PT, abordar alguns assuntos pertinentes à
conjuntura atual. Primeiro, queremos nos solidarizar com a Igreja Católica,
por sua iniciativa da Campanha da Fraternidade. Nos termos regimentais,
estamos solicitando seja inserido nos anais desta Casa o anexo "Manifesto à
Igreja Católica de Belo Horizonte, na Campanha da Fraternidade", cujo tema
é "Fraternidade e os Encarcerados". Ele trata com singular propriedade
desse tema extremamente relevante em nossa realidade atual. Por meio
dele manifestamos a nossa posição sobre o sistema penal brasileiro. (-Lê:)

"Como já é de sua tradição, a Igreja Católica promove, neste período
quaresmal em que nos encontramos, a Campanha da Fraternidade, com o
lema "Cristo Liberta de Todas as Prisões", dentro do tema "A Fraternidade e
os Encarcerados". A Quaresma é para nós, cristãos, um dos tempos mais
especiais do ano, pois que, em sendo preparação para a celebração do
mistério pascal do Cristo, convida-nos à conversão, resgatando em nós a
esperança que conduz à verdadeira libertação.
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Como fica bem evidenciado na Campanha da Fraternidade, é intenção

inequívoca da Igreja explicitar a todos que a construção do Reino de Deus
começa aqui, já, a partir de ações concretas, de manifestações palpáveis,
mediante as quais poderemos transformar este mundo em um ambiente
digno de seu criador. Nossa fé, que não pode se esgotar na mera busca
espiritual, é, neste período, dirigida às exigências da evangelização, em uma
clara opção pelos pobres e oprimidos, matriz do erguimento de uma
sociedade justa, pacífica e feliz.

Este ano, a Campanha da Fraternidade nos propõe um desafio dos mais
difíceis. Trata-se de uma proposta radical de libertação, libertação de todas
as prisões, na verdadeira dimensão proposta por Cristo. E um convite para
que voltemos ossos olhos para aqueles que, por um motivo ou por outro, se
encontram encarcerados, seja em cadeias visíveis ou invisíveis. A
campanha se refere aos que sofrem a violência das penitenciárias, aos
presos, cuja perspectiva na vida se estreita a cada dia passado em uma
prisão. Fala, também, do povo oprimido, que se encontra preso nas garras
de um sistema sócio-econômico que necessita do seu sangue para
sobreviver. Cuida, enfim, de conclamar o povo cristão para assumir seu
papel enquanto agente de modificações neste mundo, para abraçar toda a
radicalidade do amor de Cristo na figura do irmão marginalizado. Diz S
Paulo que somente três valores são eternos: o amor, a fé e a caridade, mas
o mais importante deles é o amor. E não se trata de um amor qualquer, mas
do verdadeiro amor, que consiste fundamentalmente em amar o que não é
fácil de se amar.

Nessa ótica é que vemos a situação do preso no Brasil. Cômodo, sim,
falar em delinqüência, porque permite que se legitime a marginalizarão de
milhares de pessoas que nunca tiveram uma oportunidade na vida. Fácil
encher o peito e pregar a pena de morte, a prisão perpétua, a exclusão total
do preso. Contra todas essas formas de encarar o problema do encarcerado
é que se insurge a Igreja e o povo Cristão. Muitos haverão de se assustar
com essa posição da Igreja, como muitos se revoltaram contra o próprio
Cristo, incapazes de compreender seu amor pelo mundo; contudo, cremos
que não há outro caminho possível neste caso. O tratamento digno e
humano ao preso é premissa básica de uma sociedade fraterna.

Mais que tudo, devemos, no Brasil, começar pelo combate à hipocrisia.
Vivemos em um país onde, infelizmente, apenas um certo tipo de violência
não é permitido. Na realidade, a intolerância do sistema jamais se volta
contra a violência promovida por agentes oficiais ou pelos poderosos. 95%
de nossos presos são pobres; 85% não podem pagar advogados; 68% não
têm 30 anos. Expostos a condições indignas e insalubres, muitas vezes
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morrem nas celas, vítimas de torturas, assassinatos ou moléstias como a
AIDS, que já assume proporções alarmantes nos presídios.

Não se pense que estejamos justificando determinados atos praticados
por essas pessoas. Não é esse o caso: é que, antes de condenarmos certo
gesto, devemos buscar em suas raízes a melhor maneira de julgá-lo e,
especialmente, de evitar que aconteça novamente. E reconhecido que o
simples apelo da violência estatal é incapaz de conter a violência praticada
por seres humanos oprimidos e destituídos de qualquer oportunidade dentro
do organismo social. Assim é que a responsabilidade dos Poderes
constituídos com relação a tais questões é inconteste. Nós, membros do
Poder Legislativo, não podemos nos calar ante tal situação. Cumpre-nos
lutar para que esse quadro seja modificado.

Temos uma série de trabalhos, seja na órbita legislativa, seja na esfera
da fiscalização do Executivo, que podemos realizar. A defesa dos direitos
dos presos está dentro da luta pelos direitos civis, e com tal significado é que
devemos tratá-la. E incompreensível, por exemplo, que tenhamos aprovado
nesta Casa uma Lei de Execuções Penais tão avançada e que pouco
façamos para vê-ia cumprida. Nas discussões orçamentárias, corremos a
garantir verbas para obras em nossas bases e quase nunca nos
preocupamos em dotar nosso sistema carcerário de mínimas condições de
serviço. Temos exemplos claríssimos nesse campo, como a cadeia pública
de Governador Valadares, que, como diversas outras, opera com até dez
vezes mais detentos que o recomendável, ou, ainda, a manutenção de
penitenciárias como a de Contagem, na contramão de qualquer concepção
mais moderna e humanista de recuperação do apenado. Lembremo-nos,
com vergonha, que no ano passado estivemos dispostos, na discussão do
projeto do Fundo Judiciário, a fazer com que os interesses do sistema
penitenciário e da assistência judiciária ao pobre se curvassem diante das
necessidades corporativistas de meia dúzia de entidades particulares. E
preciso reconhecermos que temos sido absurdamente omissos nesse
terreno, talvez porque, contrariamente ao que deseja a maior parte da
população, Deputado nunca seja preso.

Estão tramitando nesta Casa alguns projetos que dizem respeito à
questão, os quais gostaria de comentar e para os quais pediria o apoio dos
caros pares. Há um projeto de lei do colega João Leite, que, diga-se de
passagem, cumpriu com extrema correção e coragem seu mandato à frente
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta Assembléia, o qual
dispõe sobre o sistema de revistas nos estabelecimentos policiais e
carcerários do Estado, que é de muita importância para o controle social
dessas unidades prisionais. Também o companheiro Durval Ângelo tem
projetos de relevo nesse campo, como o que dispõe sobre incentivos fiscais
para a empresa que contratar presos ou trabalhadores egressos de
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penitenciárias. Enfim, consideramos que, querendo, temos muito que fazer.
Aliás, deveríamos sair mais deste Palácio da Inconfidência e visitar
estabelecimentos prisionais, a fim de termos um conhecimento ainda maior
da situação?

O Deputado Miguel Martini (Em aparte )* - Gostaria, apenas, de fazer
um esclarecimento. O projeto do Deputado João Leite a que V. Exa. se
referiu foi aprovado em 2 0 tumo, na sessão extraordinária da manhã de hoje.

O Deputado Marcos Helênio - Parabenizamos o Deputado João Leite.
Nossa expectativa é a de que o projeto seja sancionado pelo Governador o
mais rápido possível. E, com certeza, assim será.

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Quero parabenizar o Deputado
Marcos Helênio pela brilhante exposição. Tive a oportunidade de falar, pela
manhã, que esse é um terna atual e tem que ser discutido não só em nosso
País. Na verdade, essa preocupação existe em nível mundial. Ainda com
relação à fala do nobre Deputado Marcos Helênio, gostaria de fazer
referência a uma pesquisa feita pela Dra. Julita Lengruber, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que diz que Minas Gerais
detém, em suas penitenciárias, 35% de presos por furto, por definição,
praticados sem violência. O preço dessa irracionalidade se baseia no custo
médio por preso no Brasil, da ordem de R$400,00 por mês, e é
sensivelmente maior em alguns locais, como em Brasília, onde manter uma
pessoa presa tira dos cofres públicos R$1.200,00 por mês.

Registro meu apoio ao projeto de V. Exa., que trata da visita de
autoridades a penitenciárias e cadeias. E quero ajudar o nobre colega na
exposição desses dados. Muito obrigado.

O Deputado Marcos Helênio - Muito obrigado, Deputado João Leite.
Essa questão de a maioria dos presos com penas leves se encontrar
encarcerada com traficantes e pessoas perigosas reflete, exatamente, o
sistema penal, que não vê outra forma de penalizar, através de outros tipos
que não o cárcere em nível privado.

De imediato, deveríamos cobrar do Governo Estadual que o preso
sentenciado tivesse acesso a todas as prerrogativas que lhe garantem as leis
de execuções penais federal e estadual. Concretamente, que o preso seja
visto como um cidadão com efetivo potencial de contribuição para o
aperfeiçoamento de nossa sociedade. Que tenha direito ao trabalho, à
educação, ao lazer, á assistência social, psicológica, médica e religiosa,
como manda a lei. Que seja respeitada sua integridade física e moral,
havendo, inclusive, condições de higiene e alimentação satisfatórias. E que
ninguém reclame dos custos dessas pessoas, Concordamos que o custo

:	pode ser alto, mas não podemos nos esquecer de que esse gasto é
proporcional à economia que é feita quando o Govemo despreza as
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prioridades sociais da Nação. É evidente que as demandas sociais não se
extinguem pelo simples fato de o administrador público se esquecer delas;
pelo contrário, como uma bola de neve, crescem e provocam dano maior.

Concluímos, então, que a tarefa de libertação de todas as prisões é uma
missão que atinge todos os âmbitos de nossa ação, do apoio àqueles que se
encontram concretamente presos, até o auxílio aos que padecem em tipos
diversos de prisões.

Aproveitando o ensejo, parabenizamos a arquidiocese de Belo Horizonte
pelo manifesto divulgado a propósito da Campanha da Fratemidade, o qual
requeremos seja inserido nos anais da Casa. Desse documento, assinalamos
uma frase, com a qual encerramos nosso pronunciamento e deixamos para
reflexão: "Toda pessoa é maior que sua culpa'.

Para finalizar, Sr. Presidente, julgo importante, para a transparência e o
respeito necessários ao Poder Legislativo, que a corrupção que envolve o
Brasil, a dos títulos da dívida pública, seja explicada nesta Casa. Embora
Minas Gerais não se encontre nessa situação, é necessário esclarecimento
do que está ocorrendo; caso contrário, a sociedade vai fazer um julgamento
e passar a imagem de que o Estado de Minas Gerais está envolvido nesse
processo. O contrato com o BNDS não chegou a esta Casa, e já temos
conhecimento de que está no Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da
Assembléia Legislativa. Portanto, esperamos, para a próxima semana, esse
debate esclarecedor e que, realmente, Minas Gerais possa sair
engrandecida.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados.
- Lê requerimento em que pede seja enviado oficio ao Secretário da

Educação solicitando levantamento das vagas para professores P3 e P5,
retroativo a dezembro de 1996, e nomeação dos concursados, caso sejam
confirmadas as declarações de que existiam vagas na época. A justificação
é a seguinte.

"Justificação:
No início deste ano, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração publicou a nomeação de professores concursados para os
níveis P3 e P5, de conformidade com as vagas apuradas em dezembro de
1996. Após essa publicação, tenho recebido cartas, telefonemas,
declarações, abaixo-assinados dos concursados que não foram nomeados
pela inexistência de vagas. Justifica-se, portanto, minha solicitação ao ilustre
Secretário, visando, quem sabe, corrigir as injustiças que ora são praticadas
contra esses profissionais, que lutaram, sacrificaram-se e voltaram às
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carteiras das faculdades, objetivando uma melhoria profissional, mas que,
agora, perdem seus direitos e suas esperanças, com a expiração do prazo
para nomeação do referido concurso.

Por essa razão, espera-se a aprovação desta proposta pelos nobres
pares."

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) * - Nobre Deputado, gostaria
de parabenizá-lo por essa lembrança. Estamos aguardando a instalação da
nova Comissão de Educação desta Casa e temos a certeza de que o
requerimento que V. Exa. acaba de ler é o anseio de muitas pessoas, porque
não é possível assistirmos à situação de profissionais sendo convocados a
prestarem concurso, pagarem as inscrições, prepararem-se, fazerem as
provas, serem aprovados sabendo o número de vagas já estabelecido pelo
Governo e, depois, na hora de tomarem posse, não serem chamados.

Isso criou uma série de problemas para várias pessoas, principalmente
para o interior, já que algumas superintendências orientaram para que se
fizesse contrato, uma vez que não houve a nomeação. Então, como seria
esse contrato? Tempo de serviço. Ai, os concursados ficaram prejudicados.
Onde os concursados foram colocados em primeiro lugar, logicamente,
quem tem tempo ficou prejudicado. Foi uma confusão generalizada.

Parabenizo V. Exa. por esse requerimento e espero que este Governo
envie, rapidamente, o levantamento das vagas, porque ajudará a solucionar
uma série de problemas no interior, em especial os problemas das
professoras primárias, que são fundamentais no processo do ensino das
primeiras letras e da informação inicial ao aluno. Essa solicitação vem
realmente contribuir muito. Esperamos que o Gov&no envie rapidamente o
levantamento solicitado, para que possamos ver resolvido esse problema
das professoras primárias. Muito obrigado.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradecemos a sua gentileza.
Gostaríamos de entrar no mérito desse debate, porque, no primeiro

semestre do ano passado, entramos com um requerimento nesta Assembléia
Legislativa, aprovado pela Comissão de Educação, solicitando a contratação
dos concursados cujo concurso já havia vencido, mas foi prorrogado por dois
anos.

Recebemos da Mesa da Assembléia informação sobre toda a trajetória do
nosso requerimento: ele foi á Secretaria da Educação, com a devida
resposta do Setor de Recursos Humanos, da Secretária e do secretário
particular do Governador. Queremos, neste momento, agradecer a
deferência do Governo Azeredo ao requerimento anterior, por nós
apresentado, com a contratação de cerca de 32 mil professores da rede
pública para os cargos de P3 e P5.
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Assim, gostaria de dizer a V. Exa., que o volume maior de contratações foi

feito. É claro que conhecemos casás de professores que deixaram de ser
aproveitados por falta de vagas; algumas vezes, até por negligência das
próprias escolas, que não apresentaram as vagas para que os professores
fossem recontratados, como aconteceu em escolas da minha região.

Porém, sirvo-me da oportunidade não só para parabenizá-lo por entrar
nessa luta pelos professores P3 e P5 concursados, mas para alertá-lo para o
fato de que o prazo já expirou, porque, quando S. Exa., Ô Governador,
procedeu à nomeação de 32 mil professores para os cargos de P3 e P5, a
partir do dia 27 de dezembro, de acordo com as publicações no "Minas
Gerais", ele o fez dentro do período legal, antes da expiração do prazo de
validade do concurso.

Portanto, neste momento, quero agradecer ao Governador do Estado e à
Secretaria da Educação pela resposta positiva que também tivemos na fase
inicial desse problema.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Era isso que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

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

1 8 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 20 Parte da reunião, com a P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos, Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se inicia hoje, quinta-feira, o prazo

regimental para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à
Constituição n° 10195. Informa, ainda, que começa a fluir amanhã o prazo
referente à Proposta de Emenda à Constituição n° 31/97.

A Presidência, nos termos do inciso XVIII do art. 83 do Regimento Interno,
designa o Deputado João Batista de Oliveira para compor, como membro
efetivo, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, e, como
suplente, a Comissão de Defesa do Consumidor

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 Ivo da Silva, em Várzea da Palma; Paulo Schettino (3) -
falecimento das Sras. Hermenegilda de Paula Ferreira e Diva Baeta Ríghi,
em Belo Horizonte, e do Sr. Leôncio Pires de Oliveira, em Justinópolis;
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Antônio Roberto - falecimento do Sr. Arthur Bastos, em Dionisio (Ciente.
Oficie-se.); Alencar da Silveira Júnior (3) - sua indicação para Líder do PDT
e indicação do Deputado Ivair Nogueira para Vice-Líder; e indicação dos
membros da Bancada do PDT que comporão as comissões permanentes
desta Casa: Comissão de Administração Pública: efetivo - Deputado Ibraflim
Jacob; suplente - Deputado José Braga; Comissão de Assuntos Municipais:
efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado Ivair Nogueira;
Comissão de Justiça: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
José Braga; Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
Comissão de Fiscalização Financeira: efetivo - Deputado José Braga;
suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; Comissão de Política
Energética: efetivo - Deputado Alvaro Antônio; suplente - Deputado Alencar
da Silveira Júnior; Arnaldo Penna - indicação dos membros da Bancada do
PSDB que comporão as comissões permanentes desta Casa: Comissão de
Administração Pública: efetivos - Deputados Ajalmar Silva e Simão Pedro
Toledo; suplentes - Deputados Elbe Brandão e João Leite; Comissão de
Agropecuária: efetivos - Deputados Elbe Brandão e Roberto Amaral;
suplentes - Deputados Arnaldo Canarinho e Kemil Kumaira; Comissão de
Assuntos Municipais: efetivos - Deputados José Militão e Simão Pedro
Toledo; suplentes - Deputados Ajalmar Silva e Hely Tarqüinio; Comissão de
Ciência e Tecnologia: efetivo - Deputado Aílton Vilela; suplente - Deputado
José Maria Barros; Comissão de Justiça: efetivo - Deputado Hely Tarqüinio;
suplentes - Deputados Arnaldo Penna e Simão Pedro Toledo; Comissão de
Defesa do Consumidor efetivos - Deputados José Militão e João Leite;
suplente - Deputado Mauri Torres; Comissão de Defesa Social: efetivo -
Deputado José Bonifácio; suplente - Deputado Roberto Amaral; Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais: efetivos - Deputados João Leite e Miguel
Martini; suplentes - Deputados Simão Pedro Toledo e Roberto Amaral;
Comissão de Educação: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente -
Deputado João Leite; Comissão de Fiscalização Financeira: efetivos -
Deputados Miguel Martini e Roberto Amaral; suplentes - Deputados Mauri
Torres e Péricles Ferreira; Comissão de ME - Ambiente: efetivo - Deputado
Kemil Kumaira; suplente - Deputada Elbe andão; Comissão de Política
Energética: efetiva - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Kemil
Kumaira; Comissão de Redação: efetivos - Deputados Ailton Vilela e Arnaldo
Penna; suplentes - Deputados Arnaldo Canarinho e Miguel Martini; Comissão
de Saúde e Ação Social: suplente - Deputado Hely Tarqüinio; Bilac Pinto -
indicação dos membros da Bancada do PFL que comporão as comissões
permanentes desta Casa; Comissão de Administração Pública: efetivo -
Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Wilson Pires; Comissão de
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Agropecuária: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Leonídio
Bouças; Comissão de Ciência e Tecnologia: efetivo - Deputado Jaime
Martins; suplente - Deputado Bilac Pinto; Comissão de Justiça: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
Comissão de Defesa Social: efetivo - Deputado Djalma Diniz; suplente -
Deputado Sebastião Costa; Comissão de Educação: efetivo - Sebastião
Navarro Vieira; suplente - Deputado Wilson Pires; Comissão de Fiscalização
Financeira: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Sebastião Costa; Comissão de Política Energética: efetivo -
Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Djalma Diniz; Comissão de
Redação: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Djalma Diniz;
Comissão de Saúde e Ação Social: efetivos - Deputados Jorge Hannas e
Wilson Pires; suplente - Deputado Leonídio Bouças; Alberto Pinto Coelho -
indicação dos membros da Bancada do PPB que comporão as comissões
permanentes desta Casa: Comissão de Administração Pública: efetivo -
Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Antônio Genaro;
Comissão de Assuntos Municipais: efetivos - Deputados Dimas Rodrigues e
Glycon Terra Pinto; suplentes - Deputados Antônio Genaro e Raul Lima
Neto; Comissão de Ciência e Tecnologia: efetivos - Deputados Alberto Pinto
Coelho e Gil Pereira; suplentes - Deputados Dimas Rodrigues e Sebastião
Helvécio; Comissão de Justiça: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente -
Deputado Glycon Terra Pinto; Comissão de Defesa Social: efetivo -
Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho;
Comissão de Fiscalização Financeira: efetivo - Deputado Paulo Pettersen;
suplente - Deputado Sebastião Helvécio; Comissão de Meio Ambiente:
efetivo - Deputado Raul Lima Neto; suplente - Deputado Gil Pereira;
Anderson Adauto - indicação dos membros da Bancada do PMDB que
comporão as comissões permanentes desta Casa: Comissão de
Administração Pública: efetivo - Deputado José Henrique; suplente -
Deputado Anderson Adauto; Comissão de Assuntos Municipais: efetivo -
Deputado Toninho Zeitune; suplente - Deputado José Henrique; Comissão de
Ciência e Tecnologia: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira;
suplente - Deputado Toninho Zeitune; Comissão de Justiça: efetivo -
Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Anderson Adauto; Comissão de
Defesa do Consumidor efetivo - Deputado Toninho Zeitune; suplente -
Deputado Antônio Roberto; Comissão de Educação: efetivo - Deputado José
Henrique; suplente - Deputado Anderson Adauto; Comissão de Fiscalização
Financeira: efetivo - Deputado António Roberto; suplente - Deputado
Anderson Adauto; Comissão de Meio Ambiente: efetivo - Deputado Antônio
Roberto; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; Comissão de
Saúde e Ação Social: efetivo -Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente
- Deputado Antônio Roberto; Carlos Pimenta - indicação dos membros da
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Bancada do PL que comporão as comissões permanentes desta Casa:
Comissão de Agropecuária: efetivo - Deputado Ohnto Godinho; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; Comissão de Assuntos Municipais: efetivo -
Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente - Deputado Olinto Godinho;
Comissão de Justiça: efetivo - Deputado Emiano Batista; Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais: suplente - Deputado Emiano Batista;
Comissão de Meio Ambiente: efetivo - Deputado Ronaldo Vasconcellos;
suplente - Deputado Carlos Pimenta; Comissão de Redação: suplente -
Deputado Ronaldo Vasconcellos; Comissão de Saúde e Ação Social: efetivo
- Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos;
Paulo Schettino - indicação dos membros da Bancada do PTB que comporão
as comissões permanentes desta Casa: Comissão de Defesa do
Consumidor efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Paulo
Schettino; Comissão de Defesa Social: efetivo - Deputado Paulo Schettino;
suplente - Deputado Ambrósio Pinto; Comissão de Educação: suplente -
Deputado Ambrósio Pinto; Dinis Pinheiro - indicação dos membros da
Bancada do PSD que comporão as comissões permanentes desta Casa:
Comissão de Política Energética: efetivo - Deputado Miguel Barbosa;
suplente - Deputado Irani Barbosa; Comissão de Redação: efetivo -
Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; Wilson Trôpia -
indicação de seu nome para compor, como membro efetivo, pelo PV, a
Comissão de Redação; Marco Régis - indicação de seu nome para compor,
como membro efetivo, pelo PPS, a Comissão de Educação; Marcos Helênio
- indicação dos membros da Bancada do PT que comporão as comissões
permanentes desta Casa: Comissão de Administração Pública: efetivo -
Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputado Durval Angelo; Comissão de
Agropecuária: efetiva - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado
Durval Ângelo; Comissão de Justiça: efetivo - Deputado Gilmar Machado;
suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão; Comissão de Defesa do
Consumidor: efetivo - Deputado Geraldo Nascimento; suplente - Deputada
Maria José Haueisen; Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais:
efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputada Maria José Haueisen;
Comissão de Educação: efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente -
Deputada Maria José Haueisen; Comissão de Fiscalização Financeira:
efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Gilmar Machado;
Comissão de Meio Ambiente: efetivo - Deputado Anivaldo Coelho; suplente -
Deputado Geraldo Nascimento; Comissão de Política Energética: efetivo -
Deputado Anivaldo Coelho; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão;
Comissão de Saúde e Ação Social: efetivo - Deputado Adelmo Cameiro
Leão; suplente - Deputado Marcos Relênio (Ciente. Designo. Cópia às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.).
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Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucional idade do Projeto de Lei n° 678196, do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, que isenta do pagamento da quota-parte do IPVA
pertencente ao Estado os proprietários de veículos automotores destinados
ao transporte coletivo de passageiros. 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. Aprovado. Arquive-se o
projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucional idade do Projeto de
Lei n° 812196, do Deputado Luiz Antônio Zanto, que estabelece horários de
funcionamento das serventias do foro extrajudicial. O parecer conclui pela
inconstitucional idade 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 Jorge Eduardo de Oliveira,

em que solicita seja desarquivado o Projeto de Lei n° 2.096194, que dá a
denominação de Centro de Saúde Dr. Carlos Dayrell França ao Centro de
Saúde de Elói Mendes, localizado no Município de Dói Mendes. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2° Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os
Projetos de Lei n°5 865196, 271195 e 668196, em virtude de sua apreciação
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de
Lei n°s 654 e 708/96, que foram apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°952/96, do
Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a obrigatoriedade do envio,
pelos cartórios de registros civis das pessoas naturais, de informações
acerca da "causa mortis" dos óbitos neles registrados. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
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apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 10
tumo, o Projeto de Lei n° 952196 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão
de Saúde e Ação Social.

Questão de Ordem

Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, de plano, o
encerramento da reunião, em razão da falta de "quorum" para continuação
dos 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 de debates de amanhã, dia 28, às 9 horas.

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.721/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o

requerimento em epígrafe tem por finalidade solicitar informações ao
Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais sobre denúncias
encaminhadas a esta Assembléia pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos, com sede em Brasília, contra policiais militares do 14 0 Batalhão,
sediado em Ipatinga, acusando-os de assédio sexual e de abuso de
autoridade.

Publicada em 2411 0/96, vem à matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Além da competência constitucional para a elaboração das normas gerais

e abstratas que regem a vida social. esta Casa Legislativa dispõe também da
prerrogativa legal de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
consoante o disposto no art. 62, XXXI, da Carta mineira. Aliás, a função
fiscalizadora e informativa da Assembléia é considerada, pela doutrina,
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como um corolário ou decorrência
direito positivo.

ordem pública, são passíveis
Legislativo, o que legitima o
requerimento.

natural de sua atividade de construcão do

de fiscalização por parte deste Poder
pedido de informação objeto deste

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.721/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves -
Dilzon Meio - Maria Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.806/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em análise tem
por finalidade solicitar do Governador do Estado informações acerca das
medidas tomadas por ele e pelo Secretário de Governo da época, Sr.
Amilcar Vianna Martins, com relação às denúncias contidas no Oficio
GAB/ADJÍN° 010195, do então Secretário. Adjunto da Criança e do
Adolescente, Sr. Antônio Pinheiro. O Deputado Anderson Adauto requer,
ainda, que ao expediente se junte cópia da fundamentação que acompanha
o requerimento.

Publicada em 14111196, vem agora a matéria â Mesa para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame põe em evidência duas questões que preocupam

a sociedade: o problema das crianças e dos adolescentes de rua e a
necessidade de moralidade na administração pública.

Um dos mais graves problemas sociais, que merece atenção especial do
poder público, pois ainda não foi resolvido, é o da criança e do adolescente
de rua.

Quanto à moralidade administrativa, observamos que ela deixou de ser
uma exigência ética, de tendência generalizada, e transmudou-se em dogma
constitucional, gravado com precisão no "caput" do art. 37 da Lei Maior e,
especialmente, no § 4 0 do inciso XXI desse mesmo artigo:

"Art. 37- .....................................................................................................
Xx...........................................................................................................
§ 40 - os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível".
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Hely Lopes Meireiles, servindo-se do texto do Decreto n° 1.171, de 2216194,

ensina que o servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua
conduta, devendo decidir não somente "entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas
no art. 37, "caput" e § 40, da Constituição Federal".

Quanto a isso, há perfeita concordância na doutrina, e é no mesmo sentido
que se posiciona também o jurista português Antônio José Brandão: "Tanto
infringe a moralidade administrativa o administrador que, para atuar, foi
determinado por fins imorais ou desonestos, como aquele que desprezou a
ordem institucional".

Se foram constatadas irregularidades na conduta de funcionários dos
órgãos citados, a apuração se impõe por força de mandamento
constitucional. E a Assembléia Legislativa, em obediência ao preceito do art.
62, XXXI, da Constituição do Estado, que lhe confere competência privativa
para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, deve envidar esforços
para que a medida solicitada seja implementada.

Conclusão
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.806/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Cleuber

Carneiro - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.830/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por
finalidade a inserção, nos anais da Assembléia, de reportagem sobre o Gen.
Andrade Serpa, falecido em 21110196.

Publicada em 19111196, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A transcrição de textos nos anais da Assembléia está condicionada a dois

pressupostos fundamentais: que se trate de documento ou pronunciamento,
oficial ou não, e que, não sendo oficial, seja especialmente relevante para o
Estado (arts. 244, XIX, e 245, XIII, da Resolução n°5.065, de 1990).

Antes de mais nada, cumpre esclarecer qual é o significado de documento
que atende às exigências da Resolução 5.065, de 1990.

Podemos afirmar, genericamente, que documento consiste na
representação idônea e permanente de determinado fato mediante a palavra
escrita. Essa definição aproxima-se do conceito emitido por Gildo dos



28
Santos, que define documento como 'toda representação material destinada
a reproduzir de modo permanente o pensamento humano". Ou, na expressão
de Moacyr Amaral Santos, que afirma que documento é "coisa
representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e
idôneo".

Com base nesses conceitos, pode-se considerar que a reportagem a ser
transcrita nos anais da Casa constitui matéria especialmente relevante para
o Estado, tendo em vista os grandes serviços prestados pelo ilustre militar à
sociedade brasileira. Aliás, a preservação da memória de pessoas que se
destacaram no desempenho de suas elevadas atribuições de defender a
Pátria é fato merecedor do reconhecimento deste Poder Legislativo e
compatível com as exigências regimentais.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.830/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco

Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves -
Dilzon Meio - Maria Olívia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1,831196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em análise tem

por finalidade a inserção nos anais da Assembléia do manifesto intitulado "A
Vale do Rio Doce e o Interesse Nacional".

Publicada em 19111196, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O Estado moderno é o Estado modesto, de acordo com a tendência atual,

cujas idéias principais se consubstanciaram em livro de indiscutível sucesso:
"L'Etat Moderne, L'Etat Modeste".

No mundo inteiro, assistimos à implantação de programas tendentes a
reduzir ou extinguir a presença do Estado em setores onde ela não se faz
absolutamente necessária.

Na América Latina, países como o México, o Chile e a Argentina
conseguiram implantar, com inegável sucesso, planos de estabilização
económica.

Entre nós, tendo em vista a onda privativista, é de fundamental
importância considerarem-se opiniões de autoridades no assunto, que, por
certo, poderão aclarar as principais dúvidas. Nesse aspecto, note-se a
advertência do Prof. M.G. Ferreira Filho:
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"Pragmaticamente, entre a posição totalitária - impossível e opressiva - e a
posição minimalista - utópica e impiedosa - insinua-se a posição possível:
um Estado que desempenhe as tarefas mínimas, indispensáveis, para a
sobrevivência da comunidade - segurança externa e interna, justiça - e que
assuma, eventualmente, outras, subsidiárias, conforme a conjuntura" (M.G.
Ferreira Filho: "A Reforma do Estado', "in" RDA, no 201, 1995).

Na base de tudo, porém, está a regra da Constituição Federal:
"Art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a

exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei".

Obediente a esse preceito, criou o Governo o Programa Nacional de
Desestatização, que em 1995 realizou 8 operações, que renderam
US$1.000.000.000,00. Nesse ano, até outubro, foram feitas mais 10,
acumulando US$3.700.000.000,00 valor que deverá chegar a
US$4.500.000.000,00 até o fim do ano.

A marcha para o Estado modesto, que se moderniza com as privatizações,
parece, pois, irreversível. No entanto, nunca é demais lembrar que há
empresas privatizáveis e há a Companhia Vale do Rio Doce. E os
argumentos a favor de sua não-privatização são muito fortes, sobressaindo,
em primeiro plano, aquele que se extrai da própria natureza da participação
do Estado nessa atividade, que se faz necessária em decorrência da
grandiosidade do empreendimento e por importar a reversão da meta mais
importante do Programa Nacional de Desestatização, do Governo Federal,
que é reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público.

No caso em tela, parece-nos que indevido é o inconveniente ou
inoportuno, desprovido de critério. Que invade a seara alheia. Que comete
ato de manifesta intrusão na esfera de poderes reservados à iniciativa
privada. Não é o caso da Vale do Rio Doce, que, criada em 1942, como
estratagema do Governo para garantir a exploração mineral, transformou-se
na maior empresa de minério de ferro do mundo, com 23% do mercado e
reserva na ordem de 41.000.000.000t. A empresa é lucrativa e
internacionalmente competitiva.

E esse o património que se teme perder, pois só as reservas de minério de
ferro de alto teor da serra dos Carajás, informa Francisco F. A. Fonseca, ex-
Superintendente de Pesquisa da CVRD, "são bem maiores do que todas as
outras reservas de minério de ferro de alto teor do mundo somadas". E
conclui:

"Entregar uma empresa genuinamente brasileira, controladora de todo
esse potencial mineral, para ser desmontada por multinacionais em troca de
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uns poucos bilhões de dólares que não aliviam em nada o déficit do Tesouro,
dói o coração não só dos que trabalham na construção da CVRD, mas de
todos os brasileiros minimamente conscientes".

Embora se admita a necessidade de privatização em decorrência do risco
de perder a Companhia sua alta competitividade nas amarras burocráticas
do Estado, entendemos que sua privatização deve ser amplamente discutida
por toda a sociedade, para que se possam estabelecer regras claras e
garantias que evitem futuras perdas para a economia dos Estados onde a
Vale atua, principalmente Minas Gerais, onde a empresa iniciou suas
atividades há 53 anos.

Assim, podemos concluir ser altamente relevante para o Estado o
documento que se pretende inserir nos anais da Assembléia.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.631/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Cleuber Carneiro

- Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon
Meto - Maria Olívia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.856196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o requerimento em análise tem por

finalidade solicitar, do Secretário de Administração, cópias dos seguintes
documentos: Parecer n° 570-A, de 18111196, da Procuradoria-Geral do
Estado; Conclusões da Superintendência Central da Correição Administrativa
sobre o Processo Administrativo Disciplinar n° 365196; e Recursos dos
Advogados das processadas.

Publicada em 29111196, vem a matéria â Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O processo objeto da solicitação em análise causou a demissão de

algumas servidoras a bem do serviço público. A medida punitiva a que se
chegou é extremamente dura e requer, para sua validade e perfeição, que
todos os procedimentos estejam em consonância com os princípios
fundamentais que regem o Direito Administrativo.

Com referência a essa situação, é claríssima a regra da Constituição
Federal que, no "caput" do art. 37, assim prescreve: "A administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade....
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A Constituição do Estado, na esteira da Carta Magna, em seu art 40, § 40,
estatuiu: "Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o
procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
publicidade, o contraditõric a defesa ampla e o despacho ou a decisão
motivados".

Todavia, convém registrar a oportuna observação do Prof. Celso Ribeiro
Bastos: ....quando (o direito de acesso) afrontar garantias constitucionais,
pode ser excepcionado, instaurando-se a sua tramitação sigilosa.". (Curso de
Direito Administrativo, 1994.) Nesse mesmo sentido, importa observar o que
dispõe a Lei n° 869, de 517/52, no § 20 do art. 220: "O inquérito administrativo
se constituirá de averiguação sumária, sigilosa....

O inquérito administrativo, segundo a mesma lei, é a fase inicial do
processo administrativo. E necessário que se assegure o sigilo nessa fase,
para a total elucidação de todos os fatos e para que se resguardem os
interesses maiores da administração. O pedido que ora examinamos refere-
se à fase final do processo, que, por sinal, já se encerrou. Não há que se
falar, pois, em sigilo.

Por outro lado, há que se levar em conta a necessidade de controle e
fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo Legislativo, conforme a regra
do art. 62. XXXI, da Constituição do Estado.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.856/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Rcmeu Queiroz, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Ivo José.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.881/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em epígrafe
objetiva o encaminhamento de solicitação ao Presidente do IPSEMG para
que envie à Assembléia Legislativa cópia do relatório final da comissão
instituída para proceder aos estudos visando ao melhor aproveitamento dos
imóveis daquela entidade.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7112196, o requerimento foi
distribuído à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 80, VIII, "d", do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
São de amplo conhecimento público as dificuldades financeiras pelas quais

tem passado o IPSEMG. Também tem sido noticiado, com freqüência, que
os imóveis de propriedade da autarquia estariam sendo locados por valores



32
inferiores aos praticados no mercado. Sabe-se que, para estudar a forma de
se dar o melhor aproveitamento ao patrimônio imobiliário do IPSEMG, foi
formada, na entidade, uma comissão. Pretende-se, no requerimento em
exame, que cópia do relatório final da mencionada comissão seja
encaminhada a esta Casa.

O Poder Legislativo dispõe de prerrogativa constitucional para exercer o
controle externo dos atos de entidades da administração indireta, conforme
estabelece o art. 73, § 1 0, II, da Carta mineira. A Mesa da Assembléia cabe,
nos termos do art. 54, § 30 , da Constituição Estadual, encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta.

Regulamentando, em âmbito interno, o processo de tramitação da matéria,
o Regimento Interno, no seu art. 80, VIII, "d", estabelece, como requisito para
a admissibilidade do requerimento, que o fato a ser conhecido esteja sujeito
à fiscalização e ao controle da Assembléia.

Analisando-se o Requerimento n° 1.581196, percebe-se que a proposição
obedece aos preceitos constitucionais e regimentais que orientam a matéria.
Trata-se da obtenção de informação acerca de atos que dão destinação a
imóveis que integram o patrimônio público e, portanto, estão sujeitos à
fiscalização pelo Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.881/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de fevereiro de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo
Gonçalves - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 902 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 1997

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): V Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n°1.097/97-22 Fase: Abertura de Inscrições - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Anderson

Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Geraldo Nascimento - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - João
Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Marco Régis - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - Às 9h115min, a lista de

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

I a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Ata
- O Deputado João Leite, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

• A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a ? Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.097197

Declara de utilidade pública o Conselho Particular São Sebastião da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

o
3

a
3

o
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Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular São

Sebastião da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Congonhas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: Fundado em 1216188, o referido Conselho é uma entidade

com fins filantrópicos, que coordena todas as conferências dos bairros, tanto
as já existentes quanto as que vierem a ser fundadas.

A entidade tem a finalidade de socorrer os pobres, principalmente por meio
de visitas domiciliares.

Além da prática de atividades de caráter assistencial e filantrópico, o
Conselho que se pretende beneficiar apresenta requisitos legais para ser
declarado de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos
nobres pares à presente 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 1, do Regimento Interno.

22 Fase
Abertura de Inscrições

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

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas, Líderes

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 3, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATADA 168 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - I a PARTE: Ata - r

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n°
654196; encerramento da discussão; discursos dos Deputados João Leite e
Miguel Martini; aprovação - Discussão, em 20 tumo. do Projeto de Lei n°
708196; aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
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- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - lvo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Arnbrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Errnano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - lbraliim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Peftersen - Paulo Piau
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h115min, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°s 565196, 271195 e 668196, em virtude de sua apreciação
na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°654/96, do

Deputado João Leite, que dispõe sobre o sistema de revistas nos
estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, encaminhando este projeto de nossa autoria, gostaria de dizer
que este é o tema da ordem do dia mundial: a discussão dos direitos
humanos. A Suíça, enfim, reconhece os direitos do povo judeu e cria, neste
momento, o Fundo Humanitário das Vítimas do Holocausto.

O Forun Nacional dos Direitos Humanos, do qual tivemos a oportunidade
de participar durante esses dois anos como Presidente da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, indica para este ano várias ações, como
o Encontro para os Direitos Humanos do MERCOSUL.

Para a implementação do Programa Nacional dos Direitos Humanos, o
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pensa na criação do
Ministério Extraordinário dos Direitos Humanos, que teria como titular o
Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça, Dr. José Gregori.

Esse é o tema mais atual que temos para discutir. Pesquisa recente revela
que 35% dos internos no sistema penitenciário em Minas Gerais cometeram
pequenos furtos de R$5,00 ou R$10,00, e alguns cumprem pena de seis
anos, trazendo para o sistema penitenciário um verdadeiro caos. Sabemos
que, em Minas Gerais, neste momento, temos 50 mil mandados de prisão
não cumpridos. E urgente que tenhamos aplicadas penas alternativas para
esses pequenos furtos. Esse projeto de nossa autoria tenta resgatar a
dignidade para as famílias dessas pessoas que cumprem pena, já que,
sempre que fazem uma visita aos internos do sistema penitenciário, são
submetidas à humilhação de revistas íntimas. Então, nosso projeto procura
dar dignidade a essas famílias, que não devem nada à sociedade.

Chamo a atenção de todos especialmente para o § 50 do art. 60, que diz:
"Quando necessária a revista, deverá ser efetuada de forma privada e por
pessoas do mesmo sexo do visitante, com formação na área de saúde".
Assim, se evitará o que estamos vendo até agora, ou seja, a revista, por
agentes penitenciários, de adolescentes do sexo feminino, trazendo para as
famílias um constrangimento muito grande. Gostaria de contar com o apoio
dos companheiros para o nosso objetivo de resgatar a dignidade para a
população carcerária, que, graças à mão forte da justiça, cumpre penas que
poderiam ser alternativas. E esse objetivo é extensivo a suas famílias. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero
fazer um encaminhamento favorável ao projeto, mas queria, também,
aproveitar a oportunidade para parabenizar o Deputado João Leite por sua
iniciativa. Tenho recebido reclamações de pessoas que foram presas por
pequenos delitos, ainda sem julgamento definitivo. Seus familiares do sexo
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feminino não podem visitá-las, já que não querem passar pelo
constrangimento da revista pessoal, desnecessária na grande maioria dos
casos e feita de qualquer maneira, por pessoas despreparadas. Diante de
tanto constrangimento, preferem não fazer a visita. E, assim, sofre o
presidiário e sofre a família, e isso é desumano e injusto.

Voltamos a afirmar que a única punição prevista para alguém que comete
um delito, mais grave ou menos grave, é a privação da liberdade, e não
outras punições por falta de uma legislação melhor e, às vezes, até mesmo
aplicadas por pessoas que abusam da sua autoridade. Então, parabéns,
Deputado João Leite! Aqui em Minas Gerais estaremos corrigindo uma
anomalia - podemos dizer assim -, um procedimento inadequado e incorreto,
e restauraremos o direito à dignidade da pessoa.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n°654/96. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 706196, do Deputado Gil
Pereira, que institui o Programa Estadual Adote uma Escola. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam torno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
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.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORZIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 91° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE MARÇO DE 1997
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): i° Fase: Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei n° 1.098197 - Designação de comissão -
Leitura do compromisso de posse - Assinatura do termo de posse - Leitura do
termo de posse - Palavras do Deputado Geraldo da Costa Pereira e do Sr.
Presidente - 2° Fase: Abertura de Inscrições - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

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

Dilzon Meio - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Gil Pereira - Gilmar Machado - Ivair Nogueira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Rêgis -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricies
Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Avila.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h15rnin, a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ja Fase

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

OFICIOS
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Do Sr. Djalma Paes, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco, informando que no dia 312/97 foi empossada a nova Mesa
Diretora daquela Casa Legislativa para o biênio de 1997/1 998.

Do Sr. Antônio Sérvulo dos Santos, Juiz Corregedor da Corregedoria de
Justiça do Estado, encaminhando cópia da decisão proferida pelo Juiz de
Direito da Comarca de Fruta[, em atenção a requerimento do Deputado Luiz
Antônio Zanto.

Do Sr. Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando o Relatório de Atividades do 4 0 trimestre
de 1996 e o Relatório Anual de Atividades, de 1996. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hindemburgo Chateaubriand Filho, Chefe da Procuradoria da
República em Minas Gerais, prestando informações, em atenção a
requerimento do Deputado Paulo Piau, acerca do processo de desocupação
de imóveis rurais situados na área dos índios crenaques, no Município de
Resplendor. (- A Comissão de Agropecuária.)

Do Sr. Fued Dib, Relator do Tribunal de Contas do Estado, informando
que, em cumprimento ao art. 51, § 5 0 , da Lei Complementar n° 33, de
2816194, o processo de prestação de contas do Governo do Estado referente
ao exercício financeiro de 1996 foi regularizado a partir de 2712197 e que o
prazo para o referido órgão emitir seu parecer passará a fluir a partir de
2812197, conforme o citado dispositivo legal. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Antônio de Faria Lopes, Secretário Municipal de Governo,
informando, em cumprimento da Lei Municipal n° 6.936, de 1618195, que foi
criado o Distrito do Barreiro no Município de Belo Horizonte. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)

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

palavra aos oradores inscritos para a 13 Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI N°1.098/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Desenvolvimento de Limeira - ACORDEL -, com sede no Município de São
Sebastião do Maranhão.

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

Rural do Desenvolvimento de Limeira - ACORDEL -, com sede no Município
de São Sebastião do Maranhão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil sem fins

lucrativos que presta um serviço inigualável à comunidade do Povoada de
Limeira. São objetivos da ACORDEL: congregar órgãos e pessoas
interessadas na melhoria das condições sócio-econômicas da comunidade;
reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e assistenciais, colocando-
os à disposição da comunidade: trabalhar pelo desenvolvimento do
agricultor, pela melhoria de seu nível de vida e de seu bem-estar na sua área
de atuação; prestigiar, estimular e difundir iniciativas que beneficiem a
comunidade, e servir de ligação entre a comunidade rural e a urbana,
aumentando o seu intercâmbio.

Criada em 1413193, a entidade tem sua sede situada na Rua Itália, n° 85,
no Povoado de Limeira, em São Sebastião do Maranhão, da Comarca de
Santa Maria do Suaçui, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas que
não recebem remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.

Por reputar de fundamental importância para a sociedade a criação de
instituições que visem ao desenvolvimento de serviços tão relevantes é que
submeto à apreciação dos meus nobres pares a presente proposição.

Ademais, preenchendo a ACORDEL todos os requisitos exigidos pela Lei
n°5.830/71, c/c o art. 178, § 5°, incisos 1 e II, do Regimento Interno, aguardo
de meus pares a aprovação do 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, de o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da
desistência de se empossar, manifestada pelo 2 0-suplente do PMDB, Sr.
Paulo César de Freitas, foi convocado a tomar posse o Sr. Geraldo da Costa
Pereira, que já se encontra no Palácio da Inconfidência. Nesses termos, esta
Presidência, a partir deste instante, procederá á posse do Sr. Geraldo da
Costa Pereira, 2°-suplente pelo PMDB, na vaga decorrente do afastamento
do Deputado Tarcísio Renriques para investidura no cargo de Secretário de
Estado da Justiça.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Bilac Pinto,

Ambrósio Pinto, Olinto Godinho e Ivair Nogueira para, em comissão,
conduzirem a este Plenário o Sr. Geraldo da Costa Pereira.

Leitura do Compromisso de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de pé, o

compromisso de posse do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
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O Deputado Geraldo da Cost&Pereira - Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como

desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado
pelo povo mineiro.

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Geraldo da Costa

Pereira a assinar o termo de posse que, em seguida, será assinado por mim
e pelo Sr. Secretário desta Casa.

- O Deputado Geraldo da Costa Pereira e o Sr. Presidente assinam o
termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Geraldo da Costa
Pereira.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à

leitura do termo de posse.
O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a leitura do termo de

posse.)
Palavras do Deputado Geraldo da Costa Pereira

Sr. Presidente, meu amigo Cleuber Carneiro; Sr. Secretário e amigo,
Deputado Ivo José; senhores funcionários desta Casa, que eu tanto amo;
amigos e amigas da minha querida Divinópolis e de várias regiões de nosso
Estado; meu querido companheiro Antônio Lisboa Paduane Pereira,
Presidente do nosso partido, o PMDB, e do Legislativo Municipal de
Divinópolis; Dr. Adilson Quadros, aqui representando o Prefeito daquela
cidade, meu amigo Domingos Sávio; meu amigo, Dr. Aristides Salgado dos
Santos, hoje indicado como Coordenador Regional da Região de Divinópolis;
Srs. Vereadores de Divinópolis, Antônio David Filho, Demétrius Arames
Pereira, meu filho, e Mílton Donizete; Djalma Guimarães e o já citado
Presidente da Câmara, Antônio Paduane, que estão aqui representando o
nosso Poder Legislativo, ao qual, com muita honra, pertenci, por 10 anos,
em Divinópolis; nosso amigo Vanir Vasconcelos, jornalista, aqui
representando a imprensa de Divinôpolis; minha esposa, Stela, junto com
minha filha Flávia, meus filhos Demétilus e Anderson, meus três netos,
Flávio, Yan e Alexandre; o Anderson, aqui acompanhado de sua esposa
Beth; Cíntia, esposa do Demétrius; minha sobrinha Beatriz, que é Vereadora
em Capim Branco e que aqui comparece com a caravana daquela cidade e
aqui está como Vereadora; minhas irmãs Rosa e Georgina; minhas sobrinhas
Rosângela e Miriane; meus amigos e amigas de Divinópolis, dos quais não
poderei citar nomes para não correr o risco de cometer injustiças. Vejo ali,
por exemplo, o Dr. Abraão Bentes, juntamente com o Dr. Edson, de um
famoso escritório de advocacia de Belo Horizonte, representando, aqui, a
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OAB de Minas Gerais, à qual eu, também, pertenço. Meu amigo e
conterrâneo Dr. Javert Vivian, rotariano e empresário de Belo Horizonte.
Vejo alguns amigos de infância, o que me comove. Vejo pessoas que amo,
como Rosa Carvalho e outros. A todos, o nosso agradecimento. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, queridos amigos, entre todas as leis que regem
o universo, tenho, no momento, em pensamento, a principal delas, a do bem
e do mal, a qual tomo a liberdade de verbalizar: lei do retomo. Retomo, hoje,
a esta Casa, à qual dediquei parte da minha existência e, por dois anos
afastado, senti, ainda mais alto, o valor de bem servir a todas as
comunidades das quais recebi voto de confiança. Aqui estamos para
continuar o nosso trabalho, um trabalho sério, que exerci durante 16 anos
nesta Casa, onde aprendi a amar, a respeitar e a trabalhar pela comunidade.
Nesta Casa, aprendemos muita coisa.

Assim, prometo continuar com o trabalho sério, representando o povo que
me confiou, mais uma vez, pela quinta vez, um mandato nesta Assembléia.
Como já disse, afastado, pude aprender muita coisa, e, hoje, prometo, com
muita humildade, fazer um trabalho sério junto aos Vereadores e ao Prefeito
de Divinópolis. Como disse na televisão, iremos de mãos dadas, sem que o
compromisso seja sé meu, mas com o compromisso de bem servir nossa
comunidade e, principalmente, a nossa querida Divinópolis, que, com 110
mil eleitores, estava, até há bem pouco tempo, sem representação nesta
Casa. Agora, iremos trabalhar seriamente, se Deus quiser. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência sente-se no dever de saudar com alegria o retomo do

Deputado Geraldo da Costa Pereira a esta Casa; sente dupla alegria de, em
nome deste Poder, cumprimentá-lo, sabendo da contribuição séria que,
certamente, dará a nossa instituição e ao povo mineiro, e, também,
cumprimentá-lo como amigo fraterno do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
a quem aprendi a admirar e a respeitar pelo trabalho sério, pela conduta,
pela amizade que tem aos colegas nesta Casa, pela humildade e
simplicidade com que exerce as altas funções que seu povo lhe delegou.

Prezado Geraldo, Divinõpolis é o centro de seu mundo, mas Minas é a sua
Casa. Por isso, a Assembléia Legislativa está em festa. V. Exa. está de
parabéns.

23 Fase
Abertura de Inscrições

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

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

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã,
dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Anivaldo Coelho, Sebastião Helvécio e Ronaldo Vasconcellos
(substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da Liderança
da Maioria), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, comunica que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à discussão e à votação de parecer sobre
matéria sujeita à apreciação do Plenário. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Sebastião Helvécio, relator da Emenda n° 3, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei n° 537195. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer, mediante o qual o relator conclui pela aprovação da
Emenda n° 3 na forma da Subemenda n° 1 e pela prejudicialidade da
Emenda n° 2, desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
cia ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Miguel Barbosa - Anivaldo Coelho.

ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil Pereira e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata cz reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares . esentes.
Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.008196, que é aprovado. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência êgradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - João Leite - José Militão - Ambrósio

Pinto.
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues, Dilzon Meio, José Mana Barros
e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado José Maria Barros que proceda á leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência comunica o recebimento de ofício do Deputado
Ivair Nogueira, em que encaminha documentos referentes às obras de
duplicação da BR-381, bem como manifesto de comerciantes, motoristas e
moradores do Município de Igarapé, insatisfeitos com os prejuízos e
transtornos causados pela interdição da referida rodovia. A seguir, a
Presidência passa à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão, e procede â leitura de relatório de
membros da Comissão, após visita às obras de duplicação da rodovia BR-
381, no trecho compreendido entre os Municípios de Betim e Oliveira. Em
conclusão do exposto, a Presidência sugere e apresenta requerimento
endereçado ao Presidente da Assembléia Legislativa para que se oficie ao
Secretário de Estado de Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG,
solicitando a liberação de uma pista, com a máxima urgência e sem restrição
ao tráfego, no trecho percorrido pelos parlamentares. Após considerações
dos Deputados, é o requerimento acatado e subscrito por todos. Dando
continuação aos trabalhos, a Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à deliberação do Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Barros,
relator do Projeto de Lei n° 994196, procede à leitura de parecer mediante o
qual conclui pela rejeição da matéria. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado com voto contrário do Deputado Dimas Rodrigues.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
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José Henrique - José Militão

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 977196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em exame visa a
declarar de utilidade pública a União das Creches, com sede no Município de
Patrocínio.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem, agora, o
projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço desenvolve importante trabalho de intercâmbio,

união e entrosamento entre as creches.
Mantém-se organizada para que possa acionar órgãos públicos e privados,

solicitando apoio e ajuda irrestrita às reivindicações de seus associados.
Além disso, proporciona também bem-estar às crianças sob sua guarda.

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

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 977/96 no

1 0 tumo, na forma apresentada-
Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.024/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro e Vila
Nossa Senhora Aparecida - ACBVNSA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após sua publicação, o projeto foi examinado preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n°
1.
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Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 1 0 turno.
Fundamentação

A Associação dedica-se à promoção do desenvolvimento e do bem-estar
dos moradores do Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida, oferecendo apoio
econômico e serviços de assistência social, além de divulgar e promover
atividades culturais e esportivas.

Em vista disso, consideramos oportuna a iniciativa de se declarar a
referida entidade de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.024/96 com

a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

ATAS

ATA DA 227a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e
Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
1.099 a 1.103197 - Requerimentos n°5 1.997 a 2.018197 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves(2), Wanderley Ávila,
Simão Pedro Toledo (2), Anderson Adauto e Sebastião Helvécio - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira, Miguel Martini, Carlos
Pimenta, Roberto Amaral e Marcos Helênio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
1a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197 - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna
- Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jaime Martins - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguei
Barbosa - Miguei Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino
- Péricles Feri-eira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Trôpia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 114h115min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.099/97
(Ex-Projeto de Lei n° 2.096194)

Dá a denominação de Centro de Saúde Dr. Carlos Dayrell França ao
centro de saúde de EIói Mendes, localizado no Município de Elói Mendes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O centro de saúde de Elói Mendes, localizado no Município de Elói

Mendes, passa a denominar-se Centro de Saúde Dr. Carlos Dayrell França.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: O projeto tem como finalidade prestar um tributo ao Dr.

Carlos Dayrell França, renomado médico, falecido em 1714183 de abril de
1983, que prestou inúmeros serviços à comunidade local. Foi o idealizador
do Hospital Nossa Senhora da Piedade de EIói Mendes e também seu
Diretor. Atuou na política, como Prefeito de Elói Mendes, durante dois
mandatos. Exerceu, ainda, o magistério no Ginásio São Luiz Gonzaga e
ocupou o cargo de Inspetor Federal de Ensino. Em toda sua vida,
percebemos a atuação do médico humanista e competente, bem como do
cidadão culto e íntegro.

Dessa forma, julgamos oportuna esta proposição, tendo em vista os
relevantes serviços prestados pelo Dr. Carlos Dayrell França.

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

PROJETO DE LEI N°1.100(97
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Autoriza o Poder Executivo a celebrar convénio de adesão ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com a União

Federal, convênio de adesão ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Federal n°9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Tendo sido acolhida amplamente por entidades como o

SEBRAE, a FIEMG, a Associação Comercial de Minas Gerais, a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e a Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, a possibilidade de um novo sistema de tributação
voltado para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
Lei Federal n° 9.317, de 1996, através de um imposto único, opcional,
calculado de acordo com a fatura da empresa interessada, é inegavelmente
um avanço no sistema tributário brasileiro.

Cabendo ao Poder Executivo decidir quanto ao interesse do Estado em um
regime tributário simplificado, sua aplicação e viabilidade, e a esta Casa
Legislativa, autorizá-lo a celebrar convênio de adesão ao novo Sistema,
justifica-se a presente iniciativa, na intenção de levar ao Poder Executivo a
colaboração desta Assembléia, para a execução de um ato que resultará em
inúmeros benefícios para o Estado de Minas Gerais.

- 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° 1.101197
Dá a denominação de Viaduto José Leite da Silva Filho ao viaduto sobre a

linha férrea e o leito do rio Turvo, no Km 653 da BR-120, no trevo de acesso
ao Município de Coimbra.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Viaduto José Leite da Silva Filho o viaduto sobre

a linha férrea e o rio Turvo, no Km 653 da BR-120, no trevo de acesso à área
urbana do Município de Coimbra.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997.
Ambrósio Pinto
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Justificação: Nascido em 12/3/1911, José Leite da Silva Filho é uma

daquelas pessoas cujo nome se perpetuará na lembrança dos que com ele
conviveram.

Natural de Coimbra, onde veio a falecer em 1311195, dedicou-se com
brilhantismo às causas públicas, angariando o respeito e a admiração dos
seus conterrâneos, pelos quais era conhecido pela alcunha de Zé Leite.

Foi chefe de família exemplar, tendo deixado numerosa prole, cujos
membros se destacaram por sua formação moral ímpar e educação integral.
O povo de Coimbra deseja, assim, por meio desta proposição de lei, prestar
justa homenagem àquele que, em vida, ajudou a construir a cidade, com seu
trabalho, sua participação e sua honra. O viaduto mencionado não possui
nenhuma denominação, conforme declaração anexa, fomecida pelo DER-
MG.

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

PROJETO DE LEI N° 1.102197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Católica Leão XIII,

com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Católica Leão XIII, com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de março de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Comunitária Católica Leão XIII, entidade que

congrega pessoas de espírito filantrópico, educativo e progressista, teve seu
início em 716193, desenvolvendo trabalho digno e altruísta.

A denominação Leão XIII se deve ao fato de a associação ter como
alicerce a fé cristã que iluminou a vida desse diplomata da Igreja, que teve
um dos apostolados mais longos da história papal, ficando conhecido por
suas encíclicas sobre assuntos religiosos e sociais. A mais famosa delas, a
Rerum Novarum" é chamada Carta Magna do Trabalho, porque apóia os

direitos da classe trabalhadora.
Hoje, a instituição enaltece esse nome pelo cumprimento inflexível do

dever e pela prática desinteressada da beneficência, estimulando a
compreensão, a esperança e a caridade dentro da comunidade a que serve.

Por seu trabalho meritório, a entidade é merecedora do nosso respeito,
motivo pelo qual pretendemos outorgar-lhe o título declaratório de utilidade
pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.103197
Declara de utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa

Senhora do Carmo - CARMOCEB -, com sede no Município de Monte
Carmelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Pequenas

Comunidades de Nossa Senhora do Carmo - CARMOCEB -, com sede no
Município de Monte Carmelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ajalmar Silva
Justificação: A entidade Pequenas Comunidades de Nossa Senhora do

Carmo - CARMOCEB - constitui uma das mais arrojadas iniciativas na área
de assistência social já empreendidas em Monte Carmelo.

Nascida de maneira humilde, a instituição cresceu incrementando o
atendimento a famílias necessitadas. Isso se tomou possível graças ao
milagre do amor, presente nas doações dos moradores e no trabalho dos
funcionários, cada um trazendo um pouco de si para a entidade.

Evangelho e ação: essas são as diretrizes que norteiam a associação,
preocupada em levar não só provisões materiais aos necessitados, mas,
sobretudo, alento espiritual.

A CARMOCEB presta assistência à mulher, ao menor, ao trabalhador do
campo e da cidade nas áreas profissional e de assistência social. Assim, a
cada dia, amplia-se o número de pessoas acobertadas pelo amor do próximo
por meio dessa benemérita instituição, que, dessa forma, constrói as bases
para a constituição de uma sociedade fraterna.

Por cedo este parlamento, reconhecendo o altruísmo do seu trabalho, se
empenhará na aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENflS
N° 1.997197, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à recuperação da Rodovia MG-
164, no trecho entre os Municípios de Martinho Campos e Bom Despacho. (-
A Comissão de Administração Pública.)
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N° 1.998197, do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulações com a Escola Normal Nossa Senhora do
Carmo, localizada no Município de Viçosa, por seus 80 anos de fundação. (-
À Comissão de Educação.)

N° 1.999197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Minduri seja incluído no Programa Estadual de Perfuração de
Poços Artesianos.

N° 2.000197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Crucilândia seja incluído no Programa Estadual de
Perfuração de Poços Artesianos.

N° 2.001197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Piedade dos Gerais seja incluído no Programa Estadual de
Perfuração de Poços Artesianos.

N° 2.002197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Vargem Alegre seja incluído no Programa Estadual de
Perfuração de Poços Artesianos.

No 2.003197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Joaquim Felício seja incluído no Programa Estadual de
Perfuração de Poços Artesianos.

N° 2.004197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Mário Campos seja incluído no Programa Estadual de
Perfuração de Poços Artesianos.

N°2.005/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Lamim seja incluído no Programa Estadual de Perfuração de
Poços Artesianos.

N° 2006197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Belo Vale seja incluído no Programa Estadual de Perfuração
de Poços Artesianos.	-

N° 2.007197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
o Município de Arantina seja incluído no Programa Estadual de Perfuração
de Poços Artesianos.

N° 2.008197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que



o Município de Itumirim seja incluído no Programa Estadual de Perfuração
de Poços Artesianos.

N° 2.009197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Piedade dos Gerais.

N°2.010/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Lamim.

N°2.011/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Belo Vale.

N° 2.012197, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Crucilândia.

N°2.013/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Joaquim Felicio.

N°2.014/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Mário Campos.

N°2.01 5197, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de Lavras.

N°2.016/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhões metálicos para obras em estradas
vicinais no Município de lbirité. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.017197, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja transcrito nos
anais da Casa o Manifesto da Igreja de Belo Horizonte na Campanha
Fraternidade e os Encarcerados." (- A Mesa da Assembléia.)

N°2.016/97, do Deputado Dilzon Meio, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas ao
encaminhamento de proposta ao Conselho Nacional de Política Fazendária -
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CONFAZ - relativa à redução do ICMS incidente sobre produtos
agropecuários. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves (2), Wanderley Ávila, Simão Pedro Toledo (2), Anderson
Adauto e Sebastião Helvécio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deptuado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, acompanhamos com atenção, nos dois primeiros meses deste
ano, o debate travado entre os Prefeitos das cidades-pólo e o Governo do
Estado a respeito dos efeitos da Lei Robin Hood sobre os chamados
municípios ricos. Reclamam os Prefeitos que suas cidades foram altamente
prejudicadas pela nova política de redistribuição do ICMS, adotada pelo
Estado para equilibrar a divisão dos recursos entre as várias regiões de
Minas.

Particularmente, recebi em meu gabinete, na semana passada, o Prefeito
de Betim, Jésus Lima, o Presidente da Câmara Municipal, Maurinho
Resende, e o Vereador Totonho Meio, Líder do Prefeito. No encontro, apesar
das fortes divergências políticas e ideológicas que mantemos no cenário
político municipal, assumi com o atual Prefeito o compromisso de buscar
alternativas que possam manter o sentido social da Lei Robin Hood, sem que
as cidades-pólo sejam tão penalizadas.

Vale registrar nos anais desta Casa que, ainda em 96, quando da
tramitação do projeto de lei enviado pelo Governador Eduardo Azeredo, fui
um dos que levantou a voz pela necessidade de maior discussão da matéria,
que estava sendo apreciada em caráter de urgência. Já naquela época,
enviei ofícios à então Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, e ao Vice-
Prefeito Jésus Lima, Prefeito eleito em 3 de outubro, chamando a atenção
para os novos critérios de redistribuição do ICMS. Era enorme a minha
apreensão, naquele momento, quanto aos possíveis efeitos da nova lei.

Não houve, porém, a devida mobilização dos Prefeitos das cidades-pólo,
como acontece agora. Mas o fat'o é que, como membro da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, dei minha contribuição para o
aperfeiçoamento da lei, procurando evitar que os chamados municípios ricos
fossem totalmente prejudicados. Por fim, como a maioria absoluta desta
Casa, ajudei a aprovar a lei, com as modificações que achamos necessárias
e justas para melhor distribuição da riqueza do Estado entre seus municípios.

Agora, após acompanhar toda essa polêmica sobre a Lei Robin Hood,
após conversar com colegas deste Plenário, com dezenas de Prefeitos de
cidades de grande, médio e pequeno porte e com o Prefeito de minha
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cidade, acho que chegou o momento de esta Casa buscar sugestões para
que, caso seja possível, Minas Gerais encontre uma fórmula ainda mais justa
de distribuir sua receita. Não se trata aqui de me opor à atual lei, mesmo
porque, após o possível aperfeiçoamento a época, fui um dos que ajudou a
aprová-la. Ademais, lei é lei e deve ser cumprida. Mas não podemos
também virar as costas para a reclamação - ao que parece - justa dos
Prefeitos das cidades-pólo. Tenho em minhas mãos dados da Prefeitura de
Betim que apontam a situação do município no caso da educação. Para
facilitar o entendimento dos colegas Deputados e dos demais presentes, vale
relatar que, de acordo com a análise da própria Prefeitura, para Betim
participar do critério educação, estampado na lei, teria que buscar nos
municípios vizinhos nada mais nada menos que 34.636 estudantes.

Também no critério saúde, as cidades-pólo, como Betim, se consideram
prejudicadas e clamam por uma revisão. O Prefeito Jésus Lima propõe um
congelamento dos índices em 1996, 1999 e no ano 2000, para que as
Prefeituras sejam adaptadas à nova realidade. Pessoalmente, acho boa a
idéia, embora ainda sejam necessárias várias análises para nos certificarmos
de qual é realmente o melhor caminho a ser tomado. Minha equipe está
desenvolvendo estudos e tenho conversado com Prefeitos e Deputados -
vou buscar também a equipe econômica do Governo Estadual - para
aprofundar os conhecimentos. Mas o certo é que a questão precisa ser
debatida amplamente, com a participação das associações de municípios e o
envolvimento de todas as esferas de poder.

Nessa linha, convoco os colegas Deputados que têm base eleitoral nas
cidades-pólo a estabelecerem contatos com seus Prefeitos, com o objetivo
de buscar sugestões e alternativas de novos critérios, de eventuais
compensações, enfim, de argumentos tecnicamente embasados para que
possamos, aqui na Assembléia, tomar o melhor caminho neste caso.
Entendo que, se cada parlamentar, em contato com o Prefeito de sua cidade,
somar esforços na busca de novas sugestões, poderemos chegar a um
denominador comum e encontrar alternativas que atendam a todo o Estado
de maneira uniforme, poupando as cidades-pólo, mas mantendo os
benefícios destinados às demais cidades, garantindo a distribuição ainda
mais justa dos recursos de Minas Gerais.

,Já conversei com o Governador Eduardo Azeredo sobre as reclamações
das cidades-pólo e sei de seu posicionamento. Ele mesmo já manifestou sua
posição aos Prefeitos em recente encontro em Uberaba. Pessoalmente,
considero de grande alcance social para o Estado os efeitos da Lei Robin
Hood, que nós aprovamos. Como ex-Prefeito de Betim, sei que as grandes
cidades sofrem com a permanente migração, conseqüência da falta de
recursos e oportunidades oferecidas à população pelos chamados municípios
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com a intenção de prestar determinados esclarecimentos sobre confusões
que foram feitas e têm sido alimentadas nesses últimos dias por uma
desinformação de um Senador da República, que fez com que a Oposição,
muito eficientemente, explorasse o fato politicamente, gerando uma série de
dúvidas a respeito de uma operação absolutamente transparente e benéfica
para o Estado de Minas Gerais, que foi feita com toda a integridade,
correção e lisura que ela merece.

Gostaria, inicialmente, de fazer aqui uma separação para que ficasse
muito claro para toda a sociedade e para todos que me acompanham que
não há relação alguma entre a CPI do Senado e aquilo que foi levantado e
jogado numa vala comum, que são as negociações das debêntures e as
ações da CEMIG. O que motivou a CPI do Senado são operações de
Estados e municípios envolvendo precatórios, ou seja, emissão de títulos
para pagamento de precatórios, o que foi feito de forma espúria, já
comprovado pela CPI, por alguns Estados e municípios, excluído o Estado
de Minas Gerais, que poderia ter-se utilizado, sim, de forma legal, honesta e
integra desse artifício, mas não quis. Preferiu optar por outras alternativas
para as negociações dos seus precatórios, que existem também no Estado
de Minas Gerais e são pesados. Então, houve má-fé, já comprovada,
envolvendo instituições privadas, corretoras, como o caso do Secretário
Municipal de São Paulo, que declarou que, dos R$600.000.000,00 que foram
arrecadados com emissão dos títulos, pouco mais de R$200.000.000,00
foram desviados para outros fins. Lá houve, sim, má-fé.

Esse é um fato que ocorreu e que não tem relação alguma com a CEMIG
e com as debêntures aqui do Estado de Minas Gerais. Mas por uma
precipitação, vamos dizer assim porque não sei quais outros termos
poderíamos usar, levantou-se a possibilidade de o Estado de Minas Gerais
estar envolvido, por causa do envolvimento de outros Estados, o que não
tem procedência alguma, mesmo porque o BNDES, que é uma instituição
federal, fez uma declaração dizendo da lisura desse contrato. Precisamos
deixar bem clara a questão dos títulos emitidos para pagamento de
precatórios de Estados, que é uma coisa que está envolvendo alguns
Estados como São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, etc. e não está
envolvendo Minas Gerais. É bom que isso fique bem claro.

A respeito da alienação da venda das ações da CEMIG, o Estado de
Minas Gerais detinha e ainda detém, porque está na MGI, 84% do capital
votante. A Constituição do Estado obriga que ele continue majoritário em
relação à CEMIG. O que fez o Governo? Disponibilizou 32.96% das ações
de capital votante, que são as ações ordinárias e que podem ser
disponibilizadas sem, no entanto, o Governo perder a direção da empresa,
perder a condição de sócio majoritário. E foi isso que o Governo fez.
Senhores, é preciso dizer da grande competência do Governo ao fazer essa
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operação, que quero explicar agora. O Governo emite para esta Assembléia
um pedido de autorização para alienação dessas ações, para a venda dessas
ações, porque não comprometia continuar dirigindo a CEMIG. A Assembléia
deu essa autorização. Naquele momento, o Governo poderia ter pego todas
essas ações ordinárias, ido ao mercado e colocado essas ações à venda por
um preço justo à época - R$18,40. Isso no dia 5112195. Mas, pela avaliação
feita pelos técnicos competentes que tem esse Governo, não convinha
vender as ações naquele momento, mas o Governo, ao mesmo tempo,
precisava de recursos. O que fez, então? O Estado não podia fazer essa
operação porque é vetado por lei. Teria que, através de uma empresa,
colocar essas ações à venda, negociar com elas. Foi quando recorreu à MGI,
que está criada desde 1976. Não foi criada no afogadilho coisíssima
nenhuma. Até tinha outra alternativa se ele quisesse, a de utilizar-se da
CADIVE, mas achou que não convinha no momento, porque a MGI atenderia
perfeitamente todas as exigências legais e não havia porque destinar mais
capital para a criação de uma nova empresa, apesar de ter a autorização. E
isso que eu gostaria de deixar claro para V. Exas. Nessa operação, a MGI,
ao invés de vender essas ações, faz um acordo com o BNDES. O que foi
acordado? E preciso explicar essa alteração. As ações pertenciam não à
CEMIG, pertenciam e pertencem ao Tesouro do Estado de Minas Gerais, ou
seja, o Estado poderia ter em dinheiro e tem em ações. O que fez o Estado?
Vendeu essas ações para a MGI para que ela pudesse negociar com o
BNDES. Aí está o grande interesse defendido pelo Governo do Estado de
Minas Gerais. As ações não foram vendidas, não foram a leilão, mesmo
porque seria um absurdo vender todas essas ações, considerando-se que
uma operação diária da Bolsa da São Paulo, na BOVESPA, é em tomo de
R$600.000.000,00. O Governo iria negociar R$440.000.000,00. Seria um
absurdo, essas ações cairiam assustadoramente.

Já darei um aparte ao ilustre Deputado Gilmar Machado.
O que fez esse Governo? Emitiu, através de um acordo firmado entre o

BNDES e a MGI, debêntures, com a garantia das ações da CEMIG. O que
isso significa? As ações não são vendidas agora, serão vendidas quando
julgarmos conveniente, quando o preço for atraente e compensar. Está
garantido o valor das ações. Está garantida a valorização das ações. Ainda
assim, como adiantamento, o BNDES deu os R$433.000.000,00, sendo
R$250.000.000,00 no dia 5112195 e o restante, completando um total de
R$433.000.000,00, no dia 31 de março. Pasmem os senhores: no dia 5 de
dezembro, o valor da ação era de R$18,40. No dia 31 de março, era de
R$23,14. Hoje, a ação está valendo R$46,00, e isso está garantido para o
Estado de Minas Gerais. O Governo teria perdido isso se tivesse vendido as
ações em dezembro ou em janeiro. A garantia que foi dada foi que, se as
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ações forem vendidas e nessa venda tivermos lucro, 10% do lucro líquido
vão para o BNDES, e 90% para o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Miguel
Martini, acho que agora estamos começando a fazer o debate sobre aquilo
que é essencial, ou seja, entrar exatamente nos dados. Fomos ao Tribunal
de Contas e tivemos acesso aos dados, mas tivemos que ir até lá porque
senão não teríamos. E agora, por intermédio do nosso Líder, que esteve com
o Governador, conseguimos que os Secretários venham aqui debater,
porque o Governo estava recuando. Então, ficamos felizes porque
poderemos entrar nessa polêmica e na questão do contrato, pois agora
tivemos acesso a ele. Mas apenas a uma parte, porque ainda não tivemos
acesso ao contrato referente à Lei n°11.116. Pretendemos ter acesso a ele,
para que possamos esclarecer a questão da emissão de debêntures por
parte do Governo, através da sua empresa, a MGI, no valor de
US$200.000.000,00, como diz a nossa lei, dólares americanos.

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. está fazendo confusão. Não são
debêntures, esses são os eurobônus, que também são conversíveis em
ações da CEMIG. Mas é urna outra história, e é preciso que isso fique claro.
Mas isso foi em 1993, não tem nada a ver com agora. Eu posso explicar a V.
Exa.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Não estou me referindo ao
passado. Estou falando desse contrato que o Governo fez com relação a
esses empréstimos. O Governo de Minas fez um empréstimo junto ao
BNDES e deu as ações como garantia.

• Deputado Miguel Martini - Não houve empréstimo.
• Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Está escrito no contrato, na

Cláusula 6.
O Deputado Miguel Martini - Adiantamento de recursos é diferente de

empréstimo,
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Ele foi feito para pagar a

folha e o Governo deu garantia.
O Deputado Miguel Martini - Não foi feito para pagar a folha.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Está escrito no contrato.
• Deputado Miguel Martini - V. Exa. está fazendo confusão.
• Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Então, esse contrato que o

Tribunal de Contas nos passou não é verdadeiro? E isso que V. Exa. está
querendo dizer?

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. está fazendo confusão entre
eurobônus e debênture e entre empréstimo e adiantamento. Aí não sei a que
V. Exa. está se referindo.
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O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Estou discutindo agora o

contrato do BNDES referente a esses 33% de ações ordinárias com direito a
voto, em que o Governo tem que resgatar as ações até abril de 1997, caso
contrário elas ficam para o BNDES.

• Deputado Miguel Martini - Está errado. São três anos.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Está escrito aqui.
O Deputado Miguel Martini - Não sei o que V. Exa. tem em mãos. Sei o

que é o contrato, que está em minhas mãos também.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Ele foi feito em 1995, e

agora temos que fazer essa conversão. Essa é a crítica que estamos
fazendo. E o Governo condiciona no contrato que vai vender esses 33% em
um único pacote, que tem que ser para empresa da iniciativa privada, e abre
mão da caução que tinha de poder pegar o contrato de novo. E essa a crítica
que estamos fazendo. E queremos continuar o debate.

O Deputado Miguel Martini - Só para concluir, porque eu gostaria de
fazer o debate e de ter tempo para explicar. E com muita facilidade que
podemos explicar essa colocação que V. Exa. faz. Havia duas opções:
vender pulverizado, que não seria tão interessante porque o preço seria
menor, ou vender num bloco só.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Bras. Deputadas, profissionais da imprensa aqui presentes, senhores e
senhoras do auditório, quero, inicialmente, render as minhas homenagens ao
grande magistrado, ao homem probo, responsável, Dr. Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, que, depois de seu trabalho e de sua ação à frente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estará deixando esse cargo
maior e passando a direção ao Dr. Paulo Tinoco, na próxima sexta-feira, dia
7. Rendo as minhas homenagens por seu trabalho em prol da Justiça
mineira. Rendo as minhas homenagens pelo trabalho incansável que
realizou para valorizar a classe dos Juízes, que ele representou tão bem.
Rendo minhas homenagens pelo grande trabalho que ele tem feito, pelo
grande benefício que trouxe à minha cidade, à cidade de Montes Claros, ao
cumprir o compromisso e a promessa feita no ano passado, quando disse:
"Deputado, não deixo o Tribunal de Justiça sem antes dar início à construção
do fórum da cidade de Montes Claros". A construção do fórum, que é uma
obra tão reclamada, tão solicitada, vai dar condição aos Juizes, aos
Promotores, aos advogados e ao povo da cidade de Montes Claros de
recorrer ã casa da justiça naquela cidade. O Dr. Márcio Aristeu deixa a
magistratura mineira e deixa seu nome marcado de forma indelével na
história do Estado de Minas Gerais.
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Fico muito à vontade, Sr. Presidente, para fazer esta homenagem,

porque sou filho de um ex-Juiz de Direito, que exerceu o cargo em Montes
Claros por mais de 20 anos. E, mesmo naquela ocasião, meu pai, hoje já
falecido, iniciou esse movimento e levantou a primeira bandeira para a
construção de um novo fórum na cidade de Montes Claros. E esse seu
pensamento, essa sua obra hoje se concretiza com o início da construção do
fórum naquela cidade, uma construção de mais de 6.000 m 2, localizada
perto das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, deixando bem
próximos os três Poderes.

Ao Dr. Pauto Tinoco, esperamos e temos certeza que ele possa cumprir
os seus propósitos, a sua meta de trabalho, dando seqüência a esse grande
trabalho do Dr. Márcio Aristeu. Felicidades, Dr. Paulo Tinoco, é o que lhe
deseja este Deputado e, de forma extensiva, o Poder Legislativo do Estado.

Rendemos nossas homenagens ao Poder Judiciário, que admiramos pelo
grande trabalho que vem exercendo em todo o nosso Estado.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
neste instante quero congratular-me com V. Exa. pela feliz lembrança de
prestar homenagem ao Juiz Dr. Márcio Aristeu. Os adjetivos de que lançou
mão V. Exa. para definir esse nobre Desembargador, na verdade, não têm
condições de retratar a figura que, realmente, esse homem é. Conduziu o
Tribunal com mãos firmes, e, neste momento em que o Judiciário é
questionado no Brasil inteiro, Minas tem, sem dúvida nenhuma, o dever de
cantar loas ao Or. Márcio Aristeu por dar ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais a condição de se impor pela competência e pelo respeito no cenário
nacional. V. Exa. foi muito feliz, repito, e são exatamente gestos dessa
natureza que devem ser tomados em ocasiões como essa, e não quando um
Desembargador está assumindo, porque poderia parecer atitude meramente
bajulatória, mas V. Exa. procede assim exatamente no momento em que ele
está saindo. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradecemos o aparte do Deputado
Ermano Batista, grande Deputado desta Casa, grande jurista, que está muito
mais credenciado do que eu para exaltar as grandes virtudes do Dr. Márcio
Aristeu. Gostaria de, encerrando este primeiro ponto do meu
pronunciamento, dizer que, quando se muda o chefe de um governo
estadual, o Chefe do Poder Executivo, cria-se toda uma expectativa e,
muitas vezes, a mudança do Chefe do Poder Judiciário passa despercebida.
Mas esta Casa não poderia se calar diante desse momento, principalmente
quando temos a certeza de que O Dr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros foi
um grande Juiz, um grande Desembargador, que fez, com sua maneira
simples, cordial e atenciosa, um grande trabalho em prol da justiça e do povo
de Minas Gerais.
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Agradeço o aparte de V. Ex3., que muito valorizou o nosso

pronunciamento.
Quero, Sr. Presidente, dando seqüência ao meu pronunciamento, fazer

mais uma homenagem. Trata-se de homenagem a um homem público, que
ontem foi escolhido pelo Governador Eduardo Azeredo para assumir o cargo
de Administrador Regional do Norte de Minas Gerais, região que constitui a
maior região administrativa do Estado. Refiro-me ao ex-Deputado Pedro
Narciso, ex-parlamentar, ex-Vice-Prefeito de Montes Claros, ex-Vereador,
homem que está absolutamente preparado para assumir cargo dessa
natureza.

Gostaria, ao fazer essa homenagem ao Administrador Regional Pedro
Narciso, registrar que ele que deixa um outro cargo de confiança do
Governo, a Presidência da CASEMG, para assumir essa nova função. E
necessário ainda que se faça um alerta, em meu nome, em nome dos Srs.
Deputados e, principalmente, em nome dos 25 novos Administradores
Regionais: não basta apenas criar uma região administrativa, não basta
apenas fazer as nomeações, tão esperadas pelos meios de comunicação e
pelo povo do Estado.

E necessário que o Governo dê condições para que seja exercido, em
toda a plenitude da palavra, o cargo de Administrador. Os Administradores
são o espelho do Governo nas várias regiões de Minas Gerais e, para tanto,
precisam, acima de tudo, de autonomia para que não sejam meros
administradores sem força. Precisam de autonomia para administrar as
micro-regiões do Estado, em seus vários segmentos: nas áreas da saúde e
educação públicas e do setor viário, que se encontra em estado lastimável.

É necessário, também, que o Administrador tenha créditos, que disponha
de recursos em orçamento próprio para administrar suas regiões. Dessa
forma, nós, que trabalhamos nesse projeto e que dele participamos, teremos
a certeza de não termos feito um projeto inócuo, um projeto sem forças, um
projeto de cunho apenas político.

Quero desejar ao companheiro Pedro Narciso toda a sorte e tenho a
certeza de que terá a ajuda desta Casa e do Governo, que lhe darão
condições de administrar a maior das regiões administrativas do Estado de
Minas Gerais.

A você, Pedro, o nosso abraço, o abraço dos Deputados norte-mineiros,
que o apoiaram nessa empreitada. Queremos dar-lhe a certeza de que
poderá contar conosco, juntamente com os outros 24 Administradores, que
ajudarão o Governo na difícil missão de governar o nosso Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deptuado Roberto Amaral.
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O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Srs. Deputados, Sra. Deputada, distinto e seleto público que nos vê
e que nos ouve, representantes da imprensa, povo mineiro, quero,
inicialmente, fazer minhas as palavras do Deputado Carlos Pimenta, que
aqui nos antecedeu, cumprimentando o Administrador Regional de Montes
Claros, nosso companheiro e amigo, Dr. Pedro Narciso.

Aliás, por uma feliz coincidência, dia 418192, ocupávamos esta tribuna
para discutir o MERCOSUL. E, hoje, falaremos sobre o MERCOVALE.
Naquela ocasião, registramos a presença do ex-Secretário Adjunto da
Indústria e Comércio, Dr. Acácio, hoje Presidente da CDI, que trabalhou
intensamente para o desenvolvimento do MERCOSUL.

E da maior importância o tema que hoje abordo nesta tribuna, já que diz
respeito a acontecimento que, em breve, resultará em profundas
modificações na economia de nosso Estado. Acreditando que tanto o
MERCOSUL, hoje uma realidade, quanto o MERCOVALE, que vamos tratar
neste instante, venham a ser marcos dinamizadores dos negócios, temos
que levantar a cabeça e indagar a nós mesmos sobre a condição de Minas
nessa nova e rigorosa forma de competição.

No período de 27 a 31 de maio vindouro, será realizado em Montes
Claros o II Encontro de Negócios no Vale do São Francisco - MERCOVALE -

em oportuna promoção da CODEVASF, Companhia de desenvolvimento
da região, em linha com o programa governamental para atrair novos
investimentos para aquela área, destacando que, em Minas Gerais, coube à
Secretaria de Agricultura coordenar as ações com a participação de diversos
órgãos.

Dos subsídios do primeiro simpósio, que se sucedeu no ano passado,
parte-se agora para a realização de cursos e seminários de fundamental
importância para o desenvolvimento estratégico da bacia do rio São
Francisco, boa parte da qual se encontra em território mineiro. O que poderia
parecer, â primeira vista, apenas mais um encontro regional com objetivos
específicos, reveste-se, na prática, de vital interesse para as unidades da
Federação onde se assenta o sistema fluvial. E por essa razão que aqui
estamos nesta tribuna, para solicitar o apoio e incentivo da Assembléia à
louvável iniciativa.

Queremos convocar todos os segmentos da sociedade a firmarem
compromisso a fim de criar condições favoráveis à participação de Minas,
envolvendo no processo os órgãos do Governo, a iniciativa privada e as
iniciativas de classe.

Aos produtores rurais é preciso que seja levada a urgente necessidade de
integrar matéria-prima e produto acabado, dando especial atenção ao
controle de qualidade, se não quiserem assistir ao trágico espetáculo de seu
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trabalho, sua marca, sua produção serem fragorosamente derrotados pelos
concorrentes bem informados e diligentes no trato de suas funções.

Já se disse, talvez com certo ufanismo e alguma retórica que o São
Francisco é o rio da unidade nacional. Nada mais verdadeiro, desde que ao
enfatizar essa integração não sejam negligenciadas as imensas
potencialidades econômicas regionais. O MERCOVALE se propõe,
exatamente, a colaborar nesse processo de transição da teoria para a
prática, disseminando informações, divulgando possibilidades e fomentando
negócios.

A propósito, merece exame a pauta da promoção que, itinerante, terá
lugar este ano na progressista Capital do Norte mineiro: são seminários
sobre a utilização da hidrovia, seja para o transporte de cargas, seja para o
fluxo de passageiros e do turismo; será debatido, também, o assunto sobre a
fruticultura e a agroindústria; sobre os recursos minerais, inclusive depósitos
subterrâneos de água; e sobre fontes de energia pontual, tais como a eólica
e a solar.

Serão também ministrados cursos de fruticultura, piscicultura,
agroindústria em geral, com destaque para a pecuária e a agricultura, nesta
última com a exploração da cultura do algodão, importante para toda aquela
região, completando-se o programa com exposição de equipamentos e
implementos, produtos e serviços, além de roda de negócios, destinada a
agilizar investimentos.

Para concretizar o empreendimento, a CODEVASF, através do
PROMOVASF, conta, entre outros, com o apoio dos Governos dos Estados
de Minas, Alagoas, Bahia, Goiás, Sergipe e Pemambuco, bem como da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, da Sociedade Rural Montes-Clarense
e do SEBRAE-MG. Trata-se, portanto, de esforço integrado, em que os
vários entes se reúnem em tomo de objetivo comum.

Podemos afirmar, sem hesitação, constituir o nosso vale a zona de maior
potencialidade agroindustrial do Pais. A infra-estrutura existente se apóia na
pecuária, tradicional esteio de sua economia, e na agricultura, que avança
sempre em função das modernas técnicas de irrigação e de cultivo. Aliás,
essa pujança se reflete em indicadores que vale a pena registrar a produção
agrícola alcança 1.440.0001; o potencial hidroenergético é de 20.000~ dos
quais 6.600 já instalados; no subsolo, encontram-se quase 100% das
reservas nacionais de zinco, enxofre e chumbo; a região abrange seis
Estados e o Distrito Federal, com 464 municípios e 14 milhões de habitantes.

Finalmente, dado que merece especial referência diz respeito à irrigação:
são 350.000ha de área irrigada, com o assentamento de 6.500 produtores; aí
estão os portentosos Projetos Gorutuba, Pirapora e do Jaiba, entre outros,
por cuja implantação - ternos orgulho de registrar - fomos responsáveis,
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durante nossa gestão como Diretor Regional da CODEVASF. E acreditamos
que, com a participação do Governo do Estado e desta Casa, iremos iniciar
em breve a execução do Projeto Jequitai.

Face a números tão expressivos, patenteia-se a necessidade de
conscientizar o empresariado nacional para novos empreendimentos.
Efetivamente, os pressupostos socioeconômicos favoráveis viabilizam o
incremento das exportações de produtos agropecuários, possibilitam a
instalação de novas agroindústrias, a exploração racional das reservas
minerais e o desenvolvimento do turismo. Aliás, convém ressaltar que o
aumento verificado na produção rural é inegável, em decorrência da
expansão da área irrigada, da qual, repetimos, temos sido nós os maiores
incentivadores.

Tendo em vista essas oportunidades, os promotores do evento o orientam
em direção a cooperativas, estudantes e jovens empreendedores, produtores
rurais, importadores e exportadores, bem como aos órgãos públicos
pertinentes. Mais que um fórum de debates e um painel de informações, o
MERCOVALE materializa a negociação - dentro da boa ética comercial e em
exclusivo benefício das comunidades - de tudo aquilo que o vale do São
Francisco tem a oferecer.

Conclamamos, pois, nossos colegas parlamentares, nossas autoridades e
o povo mineiro, que aqui representamos, para que prestigiem o II
MERCOVALE. Sua realização em território mineiro, em comuna que tanto
tem contribuído para o progresso do Estado, como é Montes Claros, deve
ser, subjetivamente, motivo de justo orgulho para todos e, objetivamente,
boa oportunidade para alavancar novos e importantes projetos para a bacia
mineira do rio São Francisco.

Na oportunidade, Srs. Deputados, comunico e apresento o requerimento
dirigido à Comissão de Agropecuária para que seja convidado o Dr. Luiz
Antônio Passos Curado para fazer uma exposição sobre esse evento, aqui,
nesta Casa. Muito obrigado.

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

Deputados, membros da imprensa, tínhamos dois assuntos importantes a
serem discutidos hoje. Um era sobre o sistema FIEMG, envolvendo o
SENAI, o SESI, o SESC o SENAC e as entidades ligadas ao sistema
FIEMG.

Entretanto, iremos pedir aos companheiros do SENALBA que marquemos
outra data, a fim de discutir essa situação, que é muito grave. E uma
entidade que recebe o dinheiro descontado em folha. Existe uma receita
compulsória exatamente para não se cobrarem taxas. Agora, passaram a
terceiuizar, estão demitindo e cobrando valores absurdos. As demissões
iniciadas na gestão de José de Alencar continuam com Stefan Salej.
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Pediremos que tal debate sejadeito amanhã, porque, agora, diante dos
debates em tomo do contrato que colocou as ações da CEMIG em caução -
fato já mencionado pelos Deputados Miguel Martini, Gilmar Machado e
Durval Angelo -, gostaria de dizer que hoje estivemos com o Governador do
Estado. Foi uma conversa saudável, com um diálogo franco. Entre os
diversos assuntos, evidentemente, essa questão foi colocada. A imprensa
perguntou se todas as dúvidas foram elucidadas. Eu diria que não. O
Governador comprometeu-se a enviar a esta Casa os representantes, os
Secretários, enfim, os responsáveis por essa operação. Já que o assunto
está cada vez mais complexo, deveriam comparecer a esta Assembléia o
Presidente da CEMIG, o Secretário da Fazenda, o Presidente da MGI e o
Secretário de Planejamento.

Apesar de três requerimentos encaminhados à Casa pelos Deputados
Durval Ângelo, em novembro de 1996; Gilmar Machado, em dezembro de
1996; e por mim, em fevereiro de 1997, o debate não aconteceu. Não
recebemos a documentação. Os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ivo José
e eu fomos ao Tribunal de Contas na sexta-feira, data em que aquele
Tribunal recebeu o contrato. Fizemos, então, uma avaliação do contrato, que
suscita inúmeras dúvidas, pois é um contrato de 75 páginas, cheio de
aditivos, cheio de mudanças. Portanto, ele não está claro para a Assembléia
Legislativa; não está claro para a população.

Não estamos fazendo nenhum tipo de acusação, estamos querendo
promover o debate. Através de uma leitura, de uma avaliação isenta de
emoções, podemos perceber o seguinte: 10) As ações serão vendidas em
bloco a uma empresa, cujo perfil está delineado na Cláusula n° 7. Conforme
essa cláusula, deverá ser uma empresa estratégica, do setor. Portanto, não
poderá ser outra empresa. Será a empresa norte-americana, que está
fazendo estudos dentro da CEMIG. Se não for tal empresa, será a empresa
chilena.

Queremos saber qual será a competência dessa empresa, porque,
segundo as palavras do Líder do Governo, ela vai apenas contribuir com os
aspectos de avanço tecnológico. No entanto, uma empresa que investe
R$1.200.000.000,00 irá determinar uma política, definir diretrizes básicas
para uma entidade que já funciona bem.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - O nosso. Líder já colocou os
fatos de forma bem clara. Poderíamos dar um título a essa novela, porque a
"turma do bateu-levou" já mostrou hoje o seu serviço ao Governador. O título
seria: "Me engana que eu gosto". Creio que estamos presenciando isso.
Amanhã farei um pronunciamento a respeito da legislação aprovada nesta
Casa, que se refere às autorizações de emissão de debêntures.
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Voltando ao contrato, que está sendo abordado pelo nosso Líder, existem

contradições entre o primeiro, o segundo e o terceiro contratos. No primeiro
e no segundo, as debêntures são conversíveis. No terceiro, não. O terceiro
contrato obriga a venda das ações em bloco. No entanto, os contratos são
contraditórios com as leis aprovadas nesta Casa. E mais ainda. Está claro
que a perspectiva é privatizar. E é uma privatização branca, disfarçada, de
um Governo que não tem se mostrado transparente, que é empreguista,
subserviente à política neoliberal do Governo Federal, de um Governo que
está traindo Minas Gerais, que está renunciando aos ideais de liberdade
desta terra, de um Governo que está mais para Joaquim Silvério dos Reis do
que para Tiradentes. E é claro que, quando coloca a ilegalidade da venda
em bloco das ações, leva à privatização, porque induz, já definindo como
será a participação desse sócio estratégico.

Outra contradição que gostaria de abordar é que, no primeiro e no
segundo contratos, o Estado tem até três anos para resgatar as debêntures.
Se não o fizer, o BNDES fica com as ações. Só que, no terceiro, esse prazo
é dado até abril de 1997. Se não o fizer, o BNDES fica com as ações. Então,
a "turma do bateu-levou" está falando do que viu ou do que não viu ou do
que o Governo determinou, mas não está falando da realidade, porque não
deve ter lido os contratos, não deve ter parecer; deve ter, sim, um roteiro do
Governo para defender o entreguismo, a traição, para defender o fim do
patrimônio de Minas Gerais, o fim da ação social da CEMIG. Então, Srs.
Parlamentares, vamos ser cobrados por isso, se formos coniventes. E, ao
nosso Líder, gostaria de dizer que a solução é uma só: CPI já, para que a
CEMIG, realmente, fique às claras.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Acho que, se quiséssemos
dar um nome a essa novela, talvez fosse "Outra". Eu diria que é uma boa
exploração política de um fato sem nenhum fundamento sério, sem nenhum
fundamento consistente. Talvez vá um texto por aí assim.

Em segundo lugar, quero dizer para o Deputado Durval Angelo que não
estou com o roteiro; estou com todos os documentos, porque, da última vez,
me pediram documentos, e eu tinha que trazer todos. Hoje estou com todos
eles aqui e posso comprovar tudo aquilo que eu afirmar.

Em terceiro lugar, quero dizer que não se é obrigado a vender em bloco,
não. Talvez, numa leitura precipitada, esse roteiro que a assessoria do PT
fez esteja dizendo isso. Mas, se V. Exas. lerem direito o contrato, vão ver
que há duas alternativas. Uma delas é vender pulverizado, e, nesse caso, o
beneficio do BNDES seria maior, de 30%. E a segunda seria vender em
bloco, porque as ações sobem, e, nesse caso, o preço é maior; então, no
caso da segunda, a comissão do BNDES é menor. Então, não há
obrigatoriedade nisso.
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Em quarto lugar, eu gostaria de dizer que o Estado de Minas Gerais não

está se desfazendo da CEMIG como fez o Estado do Espírito Santo. Lá, sim,
o Governo Vítor Buaiz, do PT, desfez-se da empresa geradora de energia e
distribuidora. E preciso deixar muito claro também isso.

Em quinto lugar, está-se fazendo uma confusão com números, porque é
uma complexidade muito grande. Então, vir aqui fazer uma afirmação de um
texto... Até já ouvi dizer que o texto fora do contexto é um pretexto. E o que
pode estar acontecendo, algum pretexto de uma lei isolada. Vi uma
declaração do PT, hoje, segundo a qual as comissões já não são de 10%, e
sim de 30%. De fato, se olharmos o contrato, vai-se chegar a 30%. Mas em
que condições?

O Governo de Minas Gerais poderia optar, sim, em vender pulverizado
em pequenos lotes. Só que não seria interessante economicamente. E a
intenção do Governo não é que haja mais um acionista na CEMIG, é que
haja um sócio que possa ajudar com a sua experiência, com seu "know-
how", com seus recursos, para um crescimento ainda maior. Mas a política
será ainda conduzida pelo sócio majoritário, que é o Estado de Minas Gerais;

E urna tentativa de iludir a opinião pública quando se fala desses fatos. E
preciso dizer que a operação é extremamente vantajosa para Minas Gerais.
São três anos que temos para resgatar. Quando o Deputado pergunta quais
as diretorias que serão negociadas, isso sairá no edital de venda das
debêntures. Virão no edital as condições. Só que são informações
estratégicas, e é por isso que o Governo não quer discutir agora, ele quer
esperar o momento para não prejudicar a venda das debêntures e das ações.

O Deputado Marcos Helênio - Antes de conceder a palavra ao
Deputado Gilmar Machado, lembro que a nossa bancada tem cumprido um
papel fundamental com relação à fiscalização, à autonomia e à
independência do Poder Legislativo. Não podemos abrir mão dessa
proposição.

E importante dizer que, mesmo não tendo acesso aos documentos, como
os Deputados governistas tiveram, fomos buscar informações no Tribunal,
na sexta-feira, e já temos o conhecimento suficiente.

É bom dizer que a CEMIG, até hoje, tem sido eficaz, eficiente, moderna e
vem cumprindo o seu papel social.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - O Deputado Miguel Martini
foi preciso quando disse que o Governo ainda não vai entregar a CEMIG
porque estamos aqui brigando. Mas essa é a idéia que eles têm. Ainda não é
o momento, mas eles farão a entrega. Estão começando, estão preparando o
terreno para entregá-lo. O que estamos criticando é exatamente isso Porque
eles fizeram, e o Deputado disse que, de acordo com o terceiro contrato,
vence em abril deste ano o resgate, senão fica com o BNDES. Por isso,
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estão desesperados para soltar o edital e não querem discutir. Não há como
ninguém reagir depois que o edital é publiáado.

Essa é a crítica que fazemos e queremos debater. Entendemos que é
extremamente danoso para o Estado. Queremos discutir o processo como
um todo: emissão de debêntures, eurobônus e onde foram aplicados os
R$200.000.000,00 que foram arrecadados. Aonde está esse dinheiro?
Porque diz a Lei n° 11 .116 que esse valor teria que ser aplicado em projetos
de saneamento, educação, segurança e meio ambiente. Queremos saber
aonde foi parar esse dinheiro, que deveria ter sido aplicado de acordo com a
lei e não de acordo com a vontade do Governo.

O Deputado Marcos Helênio - Só para concluir, quero lembrar que
quando o Diretor da MGI, que está aqui na Casa, disse que a parte que ficará
com o BNDES representa 10%, e está no contrato, mostramos a ele que não
está no contrato. Aí, ele nos disse que está no aditivo. Mas o aditivo também
não está conosco. Então, é possível que haja outros documentos que ainda
não chegaram.

O Deputado Péricles Ferreira (Em aparte)* - Estranho e não entendo
mais nada nesta Casa, quando a Oposição propõe esse debate de forma tão
clara e transparente, a fim de esclarecer esse assunto. Fico por entender
onde reside a verdadeira convicção, porque o Deputado Gilmar Machado diz
que o Governo de Minas Gerais quer privatizar a CEMIG, o que não é
verdade. O que é verdade é que o Governo do Espírito Santo, do partido de
V. Exas., já privatizou a sua companhia energética e fez a mesma operação
com uma empresa dele, chamada FESAM. Fez o mesmo modelo de
contrato, que hoje Minas Gerais faz com o BNDES. Então, não dá para
entendermos mais o que é legal, o que é moral, o que é compreensível,
quem prejudica quem; se o Governo tem ou não razão. Não dá para
entendermos mais nada. E aquela história, nobre Deputado: faça o que
mando, mas não faça o que faço. Obrigado.

O Deputado Marcos Helênio - Só para terminar, quero dizer que a
privatização da Excelsa, no Espirito Santo, foi concluída agora, mas iniciada
no Governo anterior. Portanto, já era um processo em curso.

Quanto à vinculação dessa empresa de água e energia, agora, realmente,
é um contrato que está sendo feito, mas com a maior lisura. Não estou
levantando dúvidas, mas tem-se que prestar contas, discutir e debater. E
disso que a Assembléia não deve abrir mão, mesmo que seja um governista.
Esse é o nosso papel perante a sociedade. Obrigado, Sr. Presidente.

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

1 a Fase
Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à? Parte da reunião, com a P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Tendo em vista comunicação feita a esta Casa pelo Presidente do

Supremo Tribunal Federal a propósito do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 640-1, por meio da qual a mencionada Corte
declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado,
da Lei Estadual n° 10.486, de 1991, e do Decreto n° 32.855, de 1991,
referentes ao processo de seleção competitiva para exercício dos cargos e
funções comissionados de Diretor e Vice-Diretor de Escola Pública, o Sr.
Deputado Gilmar Machado formulou questão de ordem, em que solicita a
esta Presidência as seguintes informações: Como ficam os processos de
seleção competitiva já realizados, incluindo o último, cujo término deu-se
recentemente? Como ficarão as pessoas que tomaram posse? Perdem o
cargo ou serão mantidas? O sistema normativo sobre o processo de seleção
perde a validade? A decisão valerá apenas para as próximas nomeações?

Passo a responder a questão, consoante informações repassadas pela
Procuradoria da Casa.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em 1991 pelo
Ministério Público Federal em atendimento à representação formulada pela
Associação dos Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais, ao
fundamento de que o provimento do cargo de Diretor e da função de Vice-
Diretor, mediante o processo de seleção competitiva previsto na Constituição
do Estado suprimiria a competência do Chefe do Poder Executivo, titular do
poder de nomeação para aqueles cargos e funções comissionados, o que
importaria em ofensa à Constituição da República.

Em 1992, apreciando o pedido de concessão de cautelar, o STF decidiu
pela suspensão dos dispositivos questionados, sendo agora publicada e
formalmente comunicada à Casa a decisão de mérito, que foi, como dito,
pela inconstitucionalidade daqueles preceitos, o que significa sua retirada da
ordem jurídica estadual. Cumpre lembrar que o conhecimento dos termos da
decisão dependerá da futura publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal
Federal-

Como observado na questão de ordem formulada, o Estado vem
realizando seleções para o provimento dos mencionados cargos e funções,
certamente em face do entendimento de que a suspensão liminar dos
dispositivos não impedia a realização da competição, agora como um critério
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adotado pelo detentor da competência da nomeação e não mais como uma
imposição constitucional e legal.

Como a decisão de mérito, caberá ao Poder Executivo deliberar sobre o
comportamento que deverá adotar sobre a matéria. Nesse ponto, convém
ressaltar que o núcleo das indagações contidas na questão de ordem dizem
respeito a deliberações e providências situadas no âmbito da competência
do Poder Executivo, do que se conclui que a eventual resposta dessa
Presidência à questão tal como formulada importaria em invasão de
atribuições próprias daquele Poder.

Limitando-me, pois, aos esclarecimentos sobre a mencionada ação direta
de inconstitucionalidade, dou por respondida a indagação formulada pelo
nobre parlamentar.

Belo Horizonte, 4 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se esgotou ontem, dia 3, o prazo

regimental para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à
Constituição n° 10195.

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

Emitir Parecer Sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197, de
autoria do Deputado Ermano Batista e outros, que dá nova redação aos arts.
77 a 79 da Constituição Estadual, que tratam da composição do Tribunal de
Contas do Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados José Maria Barros,
Simão Pedro Toledo, Miguel Martini e Amaldo Penna; suplentes - Deputados
Ajalmar Silva, Aílton Vilela, Elbe Brandão e João Leite; pelo PFL: efetivos -
Deputados Sebastião Costa e Sebastião Navarro Vieira; suplentes -
Deputados Wilson Pires e Leonídio Bouças; pelo PPB: efetivos - Deputados
Gil Pereira e Sebastião Helvécio; suplentes - Deputados Paulo Pettersen e
Dimas Rodrigues; pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson Adauto e
Antônio Andrade; suplentes - Deputados Antônio Júlio e Toninho Zeitune;
pelo PT: efetivos - Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen;
suplentes - Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado; pelo PDT: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo -
Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente - Deputado Olinto Godinlio; pelo
PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Paulo
Schettino. 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 Marcelo Gonçalves (2) -
falecimento das Sras. Vicentina Rodrigues de Almeida e Alda João Salomão,
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em Pedro Leopoldo; Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Messias Xavier
Conceição, em Pirapora; Simão Pedro Toledo (2) - falecimento dos Srs.
Salvador Femandes e Wagner Dorigatti, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-
se.); Anderson Adauto - indicação do Deputado Antônio Andrade para Vice-
Líder do PMDB; e Sebastião Helvécio - indicação dos Deputados Dinis
Pinheiro e Paulo Pettersen para Vice-Líderes do Bloco Social Progressista
(Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.).

Questão de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, verificando a inexistência de

"quorum" para prosseguimento da reunião, requeremos a V. Exa. que a
declare, de plano, encerrada.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de amanhã, dia 5, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas do dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Antônio
Roberto, Hely Tarqüinio e Marcelo Gonçalves, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos 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 se encontram
sobre a mesa ofícios do Prefeito de Pedro Leopoldo, Julião César Batista de
Sales, justificando sua ausência perante esta Comissão; e do Presidente da
Câmara Municipal de Juiz de Fora, Vereador João Batista de Oliveira,
encaminhando cópia de moção de aplauso ao Clube de Engenharia de Juiz
de Fora pelo movimento de solidariedade e pela libertação de dois
engenheiros brasileiros seqüestrados por grupos guerrilheiros na Colômbia,
de autoria da Vereadora Maria Luiza de Oliveira Moraes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Julião César
Batista Sales, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo; Mércia Caldas
Carvalhaes, Diretora-Geral da APAE-Pedro Leopoldo; Juraci Toledo
Laender, Presidente da APAE-Pedro Leopoldo; José Ilhotar Borges, Diretor-
Tesoureiro da APAE-Pedro Leopoldo, e Dra. Simone Maria Bellezzia do
Carmo, Promotora da Comarca de Pedro Leopoldo. 0 Presidente informa
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que se encontra presente o Sr. Sérgio Geraldo dos Reis, Coordenador
Administrativo Financeiro da APAE, e passa a palavra ao Deputado Marcelo
Gonçalves, autor do requerimento que motivou a presença dos convidados -
Na seqüência, é exibida uma fita de vídeo sobre a APAE, após o que são
ouvidos os seguintes convidados, pela ordem: Sra. Mércia Caldas
Carvalhaes, Sr. Sérgio Geraldo dos Reis e Dra. Simone Maria Bellezzia do
Carmo. Após a explanação dos convidados, o Presidente abre a fase dos
debates. Fazem uso da palavra o Deputado Antônio Roberto, o Sr. Sérgio
Geraldo dos Reis, o Deputado João Leite, a Dra. Simone Maria Bellezzia do
Carmo, a Sra. Mércia Caldas Carvalhaes e o Deputado Marcelo Gonçalves,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após os debates, o Deputado
Marcelo Gonçalves apresenta requerimento em que solicita seja
encaminhado, em nome da Comissão, correspondência à Prefeitura de
Pedro Leopoldo solicitando a regularização das verbas destinadas à APAE
local. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente
agradece a presença dos convidados e suspende a reunião para que eles
deixem o recinto. Reabertos os trabalhos, a Presidência faz a leitura do
relatório da visita da Comissão à Fazenda Rancharia. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
João Batista de Oliveira, Presidente "ad hoc" - João Leite - Miguel Martini -

Durval Ângelo.
ATA DA 50 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e
seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto,
Gilmar Machado, Amaldo Penna e AlIton Vilela (substituindo este ao
Deputado José Bonifácio, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Paulo Piau, Geraldo Nascimento, Ajalmar Silva e
Francisco Ramalho. Na ausência do Presidente, o Deputado Gilmar
Machado 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. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da
Educação; Ricardo Alves Soares, da União dos Estudantes Secundaristas de
Uberlândia - UESU -; José Augusto Braga, do Departamento Jurídico do
SIND-UTE, e Valdir Pereira de Araújo, do SIND-UTE de Uberlândia, que irão
prestar esclarecimentos sobre a Resolução n° 7.905, de 22110196, que
estabelece critérios para a manutenção do ensino profissionalizante na rede
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pública, e os convida a tomar assento à mesa. A seguir, a Presidência
registra a presença de estudantes e representantes de escolas e dos Profs.
Joaquim Antônio Gonçalves, Assessor e Coordenador da Revisão do Ensino
Médio no Estado de Minas Gerais; Edson Rodrigues Souto e José Castro
Cândido, da Escola Estadual Renê Giannetti. A Presidência lê o Ofício n°
7.917198, do Prof. Joaquim Antônio Gonçalves, encaminhando o resultado
das pesquisas realizadas pela FACE-CEDEPLAR para subsidiar a revisão do
20 grau em Minas Gerais, bem como o documento preliminar "Políticas
Públicas para o Ensino Médio". O Presidente passa a palavra aos
convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Logo após, a Presidência
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 237195, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, parlamentares e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente "ad hoc" - Gilmar Machado - José

Maria Barros - José Henrique.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e
seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna,
Simão P€dro Toledo, Leonídio Bouças, Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho,
membro, da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos,
informa que a reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na
pauta e solicita ao Deputado Amaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
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 que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.032196 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Simão Pedro Toledo). 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°5 941, 1.018, 1.022, este com a Emenda n°
1, 1.037, 1.038 e 1.043196 (relator: Anivaldo Coelho), e 989196 (relator:
Leonidio Bouças). Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece
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o comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Ermano Batista, Presidente - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão -

Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 53 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas do dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e
seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Marcos Helênio, 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 da Comissão presentes. O Presidente informa que a
finalidade da reunião é apreciar a matéria da pauta e passa à ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir,
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Arnaldo
Penna, sobre a Emenda n° 7, apresentada em Plenário, no 10 turno, ao
Projeto de Lei n° 697196, de autoria de Comissão Especial. O Presidente
indaga do relator, Deputado Arnaldo Penna, se está de acordo com a
proposta de emenda apresentada pelo Deputado Durval Angelo e coloca em
votação o parecer, o qual é aprovado. Em seguida, o Presidente coloca em
votação a proposta de emenda, que recebeu parecer pela rejeição, a qual é
rejeitada. O Presidente passa à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado. em
20 turno, o Projeto de Lei n° 957196, que recebeu parecer favorável do
relator, Deputado Arnaldo Penna. Em seguida, passa-se à discussão e à
votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 925196, que é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados às reuniões durante o ano que se finda e
parabeniza a assessoria desta Comissão pelo bom trabalho desenvolvido,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
José Braga, Presidente - João Leite - Elbe Brandão - Leonídio Bouças. -

ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇAO
SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz
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Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Luiz Antônio Zanto que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência lê a correspondência da Sra. Maria Stela
Meirelles Pereira denunciando a ocorrência de surto de meningite
meningocócica no Estado do Espírito Santo. A Presidência solicita à
assessoria que encaminhe esse documento ao Secretário da Saúde, para
apuração dos fatos mencionados. Prosseguindo, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
no 20 turno, os Projetos de Lei n°5 964, 967, 972, 974 e 878196, este último
na forma do vencido no 1 0 turno (relator Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira); 940, 966 e 980196 (relator: Deputado Marco Régis); 964, 976 e
944196, os dois últimos na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado
Jorge Hannas). Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1°
turno, os Projetos de Lei n os 995, 998, 1.004. 1.001 e 1.005196, estes dois
últimos com as emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado Marco
Régis); 1.000, 1.003 e 1.002196, este último com a emenda n° 1 (relator:
Deputado Jorge Hannas); 1.015196. este com a Emenda n° 1 (relator.
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). Prosseguindo, a Presidência submete
a discussão e votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
976196, o qual é aprovado. Ato contínuo, a Presidência profere palavras de
agradecimento aos parlamentares e à assessoria e cumprimenta o Deputado
Luiz Antônio Zanto, Prefeito eleito da cidade de Frutal. A seguir, o Presidente
suspende a reunião para que a Comissão de Redação possa apreciar alguns
pareceres. Reabertos os trabalhos às 16 horas com o "quorum"
anteriormente mencionado, a Presidência submete a discussão e votação o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 992196 o qual é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de marco de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüinio -

Adelmo Ca .-iro Leão.
ATA DA 4» REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e
seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Elbe
Brandão e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por
indicação da Liderança do PFL), membros da referida Comissão. Devido à
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a Deputada Elbe Brandão
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assume a Presidência e, havendo número regimental, 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 Presidência informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria constante na pauta e suspende os trabalhos por alguns minutos para
que os parlamentares possam participar de votação no Plenário da
Assembléia. Reaberta a reunião, verifica-se a presença dos Deputados Paulo
Piau, Elbe Brandão e Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão, O Presidente, Deputado Paulo Piau, procede à leitura
do Ofício n° DAEI160-96, do Sr. Edgard Alencar, da Universidade Federal de
Lavras, e do Aviso n° 710, do Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
publicados no "Diário do Legislativo" de 5112195; do fac-símile n°
3601GAB/ADR-GV196, do Sr. Wilton Madson Andrada, Administrador
Regional da FUNAI/ADR-GV, publicado no "Diário do Legislativo" de
13112198; e do Ofício n° 633112196, do Deputado Arnaldo Canarinho, que
informa sobre sua ausência na visita realizada por esta Comissão à tribo
crenaque, no Município de Resplendor, no último dia 13. A seguir, o
Presidente designa os Deputados Elbe Brandão e Arnaldo Canarinho para
relatarem a Mensagem n° 166196, do Governador do Estado, e o
Requerimento n° 1.939196, do Deputado Gil Pereira, respectivamente.
Passando-se à V Fase da Ordem do Dia, a Deputada Elbe Brandão
encaminha à Mesa requerimento em que solicita seja convidado o Sr,
Levindo Castro Pinto, da agência do Banco do Nordeste do Brasil - BNB - em
Porteirinha, para prestar esclarecimentos sobre o Programa Agente de
Desenvolvimento do BNB - PROGER. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. O Deputado Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Elbe
Brandão e apresenta requerimento, solicitando seja enviado ofício, por meio
da Presidência desta Casa, ao Governador do Estado e ao Assessor
Especial para Assuntos de Reforma Agrária, a fim de que sejam tomadas
medidas junto à FUNAI e ao INCRA, para que os produtores rurais
detentores de títulos de domínio concedidos pelo Estado desocupem a área
dos índios crenaques, no Município de Resplendor. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento,
solicitando seja enviado ofício à Procuradoria da República em Minas
Gerais, por meio da Presidência desta Casa, a fim de que seja designado um
representante para acompanhar o processo de desocupação de imóveis
rurais situados na área dos índios crenaques, em Resplendor. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O mesmo Deputado encaminha à Mesa
requerimento em que solicita ao Presidente desta Casa a instalação de uma
comissão especial para estudar a questão das terras onde estão as reservas
indígenas do Estado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
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Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau procede à leitura do
relatório das atividades desenvolvidas pela Comissão nos anos de 1995 e
1996. Passando-se à 33 Fase da Ordem do Dia, a Deputada Elbe Brandão
assume a Presidência e informa que o Deputado Olinto Godinho, relator do
Projeto de Lei n° 937196, do Deputado Paulo Piau, opina pela aprovação da
matéria no 20 turno. Submetida a discussão e votação, é aprovada a
proposição. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau informa que
o Deputado Olinto Godinho, relator dos Requerimentos n°5 1.726 a 1.732196,
do Deputado Gil Pereira, opina por sua aprovação na forma de substitutivo
que receberam o n° 1. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos na forma proposta pelo relator. A Deputada
Elbe Brandão opina pela aprovação dos Requerimentos n°s 1.600 e
1.822196, do Deputado Gil Pereira, o último na forma do Substitutivo n° 1; e
1.805196, do Deputado Carlos Pimenta, na forma do Substitutivo n o i.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Os Deputados tecem comentários sobre os trabalhos
desenvolvidos, nos últimos dois anos, por esta Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Maria José Haueisen, Presidente 'ad hoc" - Elbe Brandão - Roberto Amaral

- Olinto Godinho.
ATA DA 3& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às dez horas e cinco minutos do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e Ivair Nogueira (substituindo este
ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do PDT), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Scbettino, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, a

E Presidência distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de Lei
Complementar n°19/96, o Projeto de Resolução n°1.055/96 e os Projetos de
Lei n°s 388 e 537195 e ao Deputado Ivair Nogueira os Projetos de Lei n°s
841, 873, 978 e 1.048196. Passa-se à Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matérias sujeitas à deliberação do
Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 19196, do Projeto de Resolução n°1.055/96 e dos Projetos
de Lei n°5 388 e 537195 (relatora: Deputada Elbe Brandão), 841, 873 e
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1.048196 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à discussão e à
votação do Projeto de Lei n° 978196, matéria de deliberação conclusiva das
comissões. O Deputado Ivair Nogueira apresenta parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da proposição, que, discutida e votada, é aprovada.
O Presidente suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Reaberta a
reunião às 15h40min, estando presentes os Deputados José Maria Barros e
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), a Presidência distribui ao Deputado José
Maria Barros as Propostas de Emenda à Constituição n°s 20 e 24196 e os
Projetos de Lei n°s 731, 828, 968, 992, 1.016 e 1.025196 e ao Deputado
Geraldo Rezende os Projetos de Lei 1.029, 1.039, 1.041, 1.056 e 1.058196.
Passa-se à discussão e à 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 que concluem pela
aprovação das Propostas de Emenda à Constituição n°s 20 e 24196 e dos
Projetos de Lei n°s 731, 828, 968, 1.016 e 1.025/96 (relator: Deputado José
Maria Barros), 1.029, 1.039, 1.041, 1.056 e 1.058196 (relator Deputado
Geraldo Rezende). Em seguida, passa-se à apreciação do Projeto de Lei n°
992/96, matéria de deliberação conclusiva das comissões. O Deputado José
Maria Barros apresenta parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
proposição, que, submetida a discussão e votação, é aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Irani Barbosa - Arnaldo Penna - Aílton Vilela.

ATA DA 73 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de dezembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ivo José, Wilson Trópia e Ronaldo Vasconcellos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Raul Lima Neto.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e apresentar o relatório
referente à visita à Vila ltaú, no Município de Contagem, no dia 20111196. Em
seguida, procede à leitura da correspondência recebida pela Comissão:
ofícios do Sr. Patrus Ananias de Sousa, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo o apoio desta Casa ao Programa de Recuperação e
Desenvolvimento Ambiental da Pampulha, elaborado por aquela Prefeitura;
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e da Sra. Cláudia Márcia Freire Lage, Coordenadora da 13 a Coordenação
Regional do IPHAM-MG, e do Presidente da Associação dos Pescadores e
Amigos do Rio Piranga, agradecendo o convite para participar do evento
Horizontes da Serra - Proteção e Manejo da Serra do Curral, promovido por
esta Comissão, e dando ciência da impossibilidade do seu comparecimento.
Ainda nesta fase, é lida pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos reportagem
publicada no dia 18112196, no caderno "Gerais-Serviços" do "Estado de
Minas', enfatizando o sucesso obtido pelo trabalho do Sarg. PM Célio, o
"Catatau", que coordena a maioria das campanhas ecológicas realizadas na
região do vale do rio Doce, em Resplendor. Na fase seguinte, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos solicita que se encaminhe correspondência ao Sarg.
PM Célio parabenizando-o pelo seu trabalho, o que é aprovado por
unanimidade. Prosseguindo, o Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente, relator no 1 0 turno do Projeto de
Lei n° 627195, do Deputado Raul Lima Neto, lê o parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Aberta a discussão, faz uso da palavra o Deputado Raul Lima
Neto. Encerrada a fase de discussão, o parecer é colocado em votação e
aprovado. A Presidência solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que
proceda à leitura do relatório referente à visita realizada por esta Comissão,
juntamente com os membros da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, à Vila ltaú, em Contagem. Antes de encerrar os trabalhos, o
Presidente apresenta o relatório contendo as atividades da Comissão no ano
de 1996. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a
participação dos Deputados nos trabalhos, determina a lavratura da ata e
encerra a reunião.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Kemil Kumaira, Presidente - Raul Lima Neto - Anivaldo Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°917/96

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

De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em exame tem
por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções
Artísticas, com sede no Município de Mantena.



82
A proposição foi aprovada no 1° turpo, com a Emenda n° 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, cabendo a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 20 turno.

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

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,

ressaltamos a conveniência e a oportunidade do projeto em apreciação, pelo
reconhecimento do valioso trabalho desenvolvido pelos membros da
Fantasiarte em prol da preservação das tradições culturais e artísticas de
Mantena e adjacências.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°917/96 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 15 de março de 1997.
João Leite, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°917/96

Declara de utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções Artísticas,
com sede no Município de Manteria.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fantasiarte -

Produções Artísticas, com sede no Município de Mantena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 228a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE MARÇO DE 1997
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

' SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - lvo José - Dilzon

Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Elbe Brandâo - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) -Às 14h1Smin, a lista de

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

P PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Palavras do Sr. Presidente
Com pesar, a Presidência comunica aos Deputados o falecimento do nobre

Deputado e ilustre colega Jaime Martins, ocorrido na madrugada de hoje,
nesta Capital.

Questões de Ordem
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O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, agradeço a concessão da

palavra, neste momento, e, incumbido pelo Líder do PFL. Deputado Bilac
Pinto, e em meu nome próprio, solicito a V. Exa. que seja suspensa esta
reunião, para que possamos homenagear postumamente o nosso ilustre
colega, Jaime Martins, que passa do espaço terreno para o espiritual. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Antes de a Presidência dar seqüência aos
trabalhos de hoje, também gostaríamos, em nome do PL, de manifestar'
nosso sentimento de pesar pelo falecimento do ilustre Deputado Jaime
Martins, que deixa o convívio dos Deputados, mas, acima de tudo, deixa um
grande trabalho prestado ao Estado de Minas Gerais, não só nesta, mas
também na legislatura passada. Então, em meu nome, em nome dos colegas
do PL e dos demais colegas Deputados desta Casa, manifesto sentimento de
pesar.

Gostaríamos também que, em homenagem póstuma a esse grande
colega, a Presidência encerrasse os trabalhos desta tarde. Muito obrigado.

l*['l*zl;tVilik('J
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 6, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às dez floras e quinze minutos do dia vinte e quatro de outubro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Alberto Pinto Coelho, Geraldo Nascimento, Aílton Vilela e Olinto
Godinho (substituindo este ao Deputado Ronaldo Vasconceilos, por
indicação da Bancada do PL), membros da supracitada Comissão. E
registrada, também, a presença do Deputado Paulo Piau, Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Mauro Lobo
Martins Júnior, Secretário de Ciência e Tecnologia; Marco Paulo Dani,
Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -; e
Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor Científico da FAPEMIG, que irão discorrer
sobre o programa de atuação dos respectivos órgãos, especialmente no que
se refere ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A Presidência os
convida a tomar assento à mesa e, após, registra a presença dos Srs. Otávio
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Avelar Esteves, Diretor de Tecnologia Ambiental do CETEC; Hélio Francisco
Ferreira Nunes e José Oswaldo Parreira Guimarães, Diretores de Serviços
Tecnológicos do mesmo órgão; Cícero lbrahim Buldrini Filogônio, Diretor
Administrativo Financeiro do mesmo órgão; Luiz Olavo França Versiane,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Ciência e Técnologia; Adair Evangelista
Marques, Superintendente de Pesquisas e Desenvolvimento - Coordenação
Geral - Missões Tecnológicas; Paulo Rogério Junqueira Alvim, Diretor do
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -; e Antônio Orlando Macedo
Ferreira, Chefe da Assessoria de Planejamento e Cooperação Técnica da
FAPEMIG. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Aílton Vilela,
autor do requerimento que motivou a reunião. Logo após, os convidados
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, com a
participação de todos os Deputados e convidados presentes, conforme
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, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Jaime Martins, Presidente "ad hoc" - Ailton Vilela - Gil Pereira.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG,
INCLUINDO OS NÃO-REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO
INTERIOR
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Gilmar Machado, Geraldo Rezende e Leonídio
Bouças (substituindo este ao Deputado Jorge Hannas, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, José Braga, Ajalmar
Silva, Péricles Ferreira, EIbe Brandão, Antônio Júlio e Paulo Piau. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Neste momento, o Deputado Jorge Hannas comparece à reunião
e assume suas funções. O Deputado Leonidio Bouças ausenta-se dos
trabalhos. A Presidência informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs.
João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e Cláudio Roberto Mourão da
Silveira, Secretário de Recursos Humanos e Administracão. O Presidente faz
a leitura de oficio encaminhado pelo Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira,
no qual justifica seu não-com parecimento à reunião. Na sua ausência, a
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Presidência convida para tomarem assento à mesa o Sr. João Heraldo Lima
e seu assessor, Sr. Luiz Schwartz, Diretor do Tesouro Estadual, e passa a
palavra ao convidado. Após sua explanação, a Presidência abre a fase de
debates. Usam da palavra os Deputados Miguel Marlini, Jorge Hannas,
Gilmar Machado, Jorge Eduardo de Oliveira e Antônio Júlio e o convidado,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença e a colaboração do convidado e de seu
assessor, agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Alberto Pinto Coelho.	-

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se, na Sala das Comissões, os
Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, Ivair Nogueira, José Maria
Barros, Paulo Piau e Geraldo Nascimento (substituindo os três últimos aos
Deputados Péricles Ferreira, Cleuber Carneiro e Alencar da Silveira Júnior,
por indicação das Lideranças do PSDB, do PFL e do PT, respectivamente).
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Deputados presentes, e, a seguir, suspende a reunião. As 10h40min verifica-
se a presença dos Deputados Miguel Martini, Gilmar Machado, Romeu
Queiroz, Paulo Piau e Marcelo Gonçalves (substituindo os três últimos aos
Deputados Péricles Ferreira, Cleuber Carneiro e Alencar da Silveira Júnior,
por indicação das Lideranças do PSDB, do PFL e do PDT, respectivamente),
membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Sebastião Costa, Geraldo Nascimento e Olinto Godinho. Prosseguindo,
passa-se á 2a Fase da Ordem do Dia. A Presidência coloca em discussão o
Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n° 1.039196, do qual foram
distribuídos avulsos em reunião anterior por solicitação do relator, Deputado
Sebastião Helvécio. Durante a discussão do parecer, verifica-se a presença
dos Deputados Marcos Helênio, Péricles Ferreira e Ivair Nogueira. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento, em que
solicita seja ouvido o Sr. Vinício Antônio de Souza, da Assessoria da
Secretaria da Fazenda, que se encontra presente, para prestar
esclarecimentos a fim de subsidiar a apreciação do projeto em pauta.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Logo após, são
apresentadas três propostas de emendas pelos Deputados Paulo Piau,
Romeu Queiroz e Gilmar Machado. Submetido a votação, é o parecer
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aprovado com as propostas de emendas que receberam os n os 6 e 7, e a
outra passa a integrar o texto da Emenda n° 3. Na ausência do relator, a
Presidência designa o Deputado Romeu Queiroz para elaborar a nova
redação do parecer e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, a
Presidência submete à apreciação dos Deputados a nova redação do
parecer, cuja conclusão é pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.039196 no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 tumo, com as Emendas n°5 1 a 7, o qual é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, agradece à assessoria pelos valiosos serviços
prestados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Antônio Roberto, Presidente - Miguel Martini - Roberto Amaral - Sebastião

Navarro Vieira - Durval Angelo.
ATA DA 113 B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Miguel Martini, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado João Batista de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, o Presidente informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a programar os trabalhos da Comissão.
Prosseguindo, determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados João Leite e Ivair Nogueira, ambos com
quatro votos. Em seguida, o Presidente "ad hoc", Deputado João Batista de
Oliveira, dá posse ao Presidente eleito, Deputado João Leite, o qual
agradece a escolha de seu nome. Devido à ausência do Vice-Presidente
eleito, Deputado Ivair Nogueira, o Presidente esclarece que ele será
empossado oportunamente. Passa-se, então, à programação dos trabalhos,
e, com a concordância de todos os membros, fica decidido que a Comissão
se reunirá ordinariamente todas as quartas-feiras, às 9h30min. Neste
momento os Deputados presentes tecem elogios à recondução do Deputado
João Leite à Presidência da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente 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, 5 de março de 1997.
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Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°941/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de lei em tela
tem por escopo dar a denominação de Engenheiro Miguel Valentim Lanna ao
aeroporto situado no Município de Ponte Nova.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser objeto de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A escolha do nome do Sr. Miguel Valentim Lanna para se dar

denominação ao aeroporto estadual localizado no Município de Ponte Nova
configura justa homenagem â memória daquele que foi Prefeito Municipal da
localidade por duas vezes.

Com efeito, essa autoridade pública ainda hoje é lembrada com carinho
por sua dedicação e trabalho em prol de melhorias para aquele município
Entre outras iniciativas que empreendeu, destacamos sua participação
decisiva para a construção do então Campo de Pouso de Ponte Nova.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 941196 no

1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Sebastião Helvécio, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.014/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em referência, do Deputado Bilac Pinto, objetiva declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária Cabana Espírita Umbandista Pai
João Baiano, com sede no Município de Contagem.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A referida entidade desenvolve atividades de caráter beneficente em favor

de crianças e adolescentes carentes, principalmente palestras e cursos
profissionalizantes.

Procura também defender legalmente direitos e interesses de seus
associados, bem como proporcionar-lhes melhoria da qualidade de vida.

Realiza, portanto, um trabalho de inegável importância social, em vista do
qual é justa a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.014/96

no 1° fumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.021196

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

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 1.021196 visa a
declarar de utilidade pública o Alvorada Futebol Clube, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente, nos termos regimentais, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube mencionado propõe-se a difundir o civismo e a cultura fisica. Com

suas atividades, voltadas principalmente para o futebol, contribui para formar
cidadãos patriotas e estreita os laços entre os moradores da comunidade a
que serve.

Portais motivos, é justa e oportuna a declaração proposta.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.021196 no 1 0 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2' —URNO DO PROJETO DE LEI
490/95

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em teta tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Humanidade
e Luz no 0506, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, desta
Comissão, à qual compete deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
turno.

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

Fundamentação
De acordo com o seu estatuto, a Loja Maçônica em referência é uma

instituição com personalidade jurídica própria, sob jurisdição do Grande
Oriente de Minas Gerais, e tem por objetivo a prática desinteressada da
beneficência e o incentivo à instrução e à cultura, pugnando pelo
aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade.

Reiteramos, portanto, o parecer exarado no V turno por esta Comissão,
em reconhecimento à pertinência da proposição em exame.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 490195 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 490195

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Humanidade e Luz n°
0506, federada ao Grande Oriente do Brasil e com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Deus,

Humanidade e Luz n° 0506, federada ao Grande Oriente do Brasil e com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 229v REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e
Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.104197 - Requerimentos n°5 2.019 a
2.030197 - Requerimentos dos Deputados José Bonifácio e Kemil Kurnaira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Gil Pereira, Marco Régis,
Mauri Torres (2) e Péricles Ferreira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Maria Olivia, Maria José Haueisen. Wilson Pires, Marco Régis,
Raul Lima Neto e Olinto Godinho - Questão de ordem - 2° PARTE (ORDEM
DO DIA): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Resolução n° 699196; requerimento do Deputado Durval Angelo;
aprovação do requerimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados José Bonifácio e Kemil Kumaira; aprovação - 2° Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 326195; aprovação com a Emenda n° 1 - 32 PARTE (GRANDE
EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marcos
Helênio, Gilmar Machado e Roberto Amaral - ENCERRAMENTO.

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

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto: Carlos Pimenta - Dirnas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marco
Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
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Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - RêmoFô Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 53Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Narcio Rodrigues, Deputado Federal, acusando recebimento de
cópia de requerimento do Deputado Péricles Ferreira.

Do Sr. Laerte Malta Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga,
encaminhando cópia de moção de pesar de autoria do Vereador Samuel
Gomes Lopes pelo falecimento do Senador Darcy Ribeiro.

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administração, comunicando a decisão favorável dessa Pasta ao Projeto de
Lei n° 717196. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei ti0
717/96.)

Do Juiz, dos Prefeitos Municipais, dos Presidentes das Câmaras
Municipais, dos advogados e dos demais dirigentes de entidades e das
autoridades constituídas da Comarca de Paraopeba, protestando contra a
situação de penúria do Poder Judiciário. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Paulo Fernando Lapa, Diretor da Diretoria de Programas Sociais -
DPS -, encaminhando cópias de convênios firmados entre a SUDENE e o
Governo do Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 101, XV, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Marco Aurélio A. C. Machado, Presidente da Associação Brasileira
de Florestas Renováveis - ABRACAVE -, solicitando a cessão de um espaço
nesta Casa para a realização do Seminário Nacional de Fomento Florestal.

Apresentação de Proposições
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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°1.104/97

Dá a denominação de Posto de Saúde Dr. José Nominato Cambraia ao
posto de saúde situado na sede do Município de Santo António do AmparO.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado Posto de Saúde Dr. José Nominato Cambraia o

posto de saúde situado na sede do Município de Santo António do Amparo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 1997.
Ambrósio Pinto
Justificação: Nascido em Santo António do Amparo, em 1219133, o Dr. José

Nominato dos Santos Cambraia deixou saudades nos corações dos cidadãos
amparense&

Provindo de ilustre e tradicional família daquele município, formou-se em
Medicina pela UFMG em 1960 e, a partir daí, dedicou sua vida, sua atenção
e suas ações aos carentes e necessitados, desempenhando sua tarefa com
grande brilhantismo e, acima de tudo, com carinho e lealdade.

Grande parte de sua carreira clínica foi desenvolvida como médico desta
Assembléia Legislativa, onde igualmente prestou relevantes serviços.
Entretanto, nunca deixou de assistir e orientar a comunidade de Santo
Antônio do Amparo, prestando sempre atendimento primário àqueles a quem
tanto queria, à época em que o serviço médico-hospitalar era dos mais
precários.

Em face dos motivos expostos, a comunidade amparense deseja oferecer
o nome do Dr. José Nominato Cambraia ao posto de saúde da sede de seu
município, embora certa de que a lembrança do saudoso médico, falecido
em 413193, já se perpetua na memória e nos corações de seus conterrâneos.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.019197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando informações

ao Presidente do BDMG referentes ao Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais -
SOMMA - e ao Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Amidas e Onça - PROSAM.
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N° 2.020/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da RURALMINAS com vistas a que se envie
cópia dos Relatórios das Ações Discriminatórias referentes aos Municípios
de Rio Pardo de Minas, Itacarambi, Varzelândia e São João da Ponte. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N°2.021/97, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à instalação de escritório da
EMATER no Município de Paulistas. (- A Comissão de Agropecuária.)

N° 2.022/97, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
com vistas à liberação de pontilhóes metálicos para estradas vicinais no
Município de Vargem Alegre. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.023197, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Educação com vistas à implantação do ensino médio na
Escola Estadual de Educação Especial Abdias Dias de Souza, no Município
de Montes Claros.

N°2.024/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com a diretoria do jornal "O Tempo" por seus
primeiros dois meses de veiculação. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N°2.025/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à instalação de telefonia rural no
Município de Teófilo Otôni. (- A Comissão de Administração Pública.)

P4° 2.026197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Pe. José Antista, do Município
de Janaúba, pelo jubileu de ouro de seu sacerdócio. (- A Comissão de
Educação.)

N°2.027/97, do Deputado Jaime Martins, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal e o Presidente da
Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste pelo aniversário da
emancipação política do Município.

N°2.028/97, do Deputado Jaime Martins, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal e o Presidente da
Câmara Municipal de Pedra do lndaiá, pelo aniversário da emancipação
política do município. (- Distribuídos á Comissão de Assuntos Municipais.)

N°2.029/97, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à realização de concurso para Professores
P3 e P5. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.030197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Indústria, Comércio e
Turismo e ao Presidente da TURMINAS com vistas à construção de um hotel
turístico no Município de Montezuma. (- À Comissão de Educação.)- São,
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também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Bonifácio e Kemil Kumaira.

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

Pereira, Marco Régis, Mauri Torres (2) e Péricles Ferreira.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.

Deputados, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, subo a esta
tribuna tomada de emoção e tristeza.

Esta Casa acaba de sofrer um duro golpe, com o desaparecimento do
colega e amigo Deputado Jaime Martins do Espírito Santo.

Eu tinha um apreço todo especial pelo ilustre Deputado, pois sua história
se mistura um pouco com a minha. Ambos temos as mesmas origens no
Centro-Oeste mineiro. Somos representantes da mesma região, com os
mesmos costumes, o mesmo linguajar; convivemos com a mesma gente.
Além disso, em determinada fase de minha vida, no inicio dos anos 60, a
história de minha família esteve estreitamente relacionada à história e à
trajetória da família Espírito Santo. Meu saudoso avô, Antônio Theotónio de
Castro, no primeiro ano daquela década, mudou-se para Divinópolis e lá
montou, juntamente com Jaime Martins, a Siderúrgica São Cristovão, onde,
além de meu avó, trabalhavam meus tios.

Lembro-me daquele tempo, ainda menina, da admiração que tinha pelo
sócio do meu avô. Aquele homem bom e sério, meio que parecendo um
artista de cinema. Aprendi a admirá-lo e respeitá-lo.

Como poderia eu supor que as voltas que a vida dá nos colocariam em
situação de igualdade, colegas que fomos no parlamento mineiro.

A nossa convivência amena e pacifica só fez aumentar a admiração que
sempre senti pela figura humana, pelo profissional correto, pelo político
honrado e ético que, apesar de lutarmos nas mesmas bases eleitorais,
jamais transpôs os padrões da ética na busca desenfreada do voto a
qualquer custo.

Se por um lado chegamos a disputar as mesmas bases, por outro sempre
mantivemos o respeito, a dignidade e o companheirismo.

Morreu um cidadão que amava a vida, que trabalhou até no último dia de
sua existência, pois que na sua derradeira presença nesta Casa ainda
presidiu uma comissão.

Nas suas últimas horas divertiu-se com o futebol, assistido pela TV, e
jogou cartas com os amigos.
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Quis a providência que se despedisse dessa vida no exercício dc

mandato, pois Jaime Martins amava o seu trabalho e o fazia com
entusiasmo e dignidade.

Foi-se o Deputado, ficou a história. Foi-se o amigo, ficou a saudade.
Até sempre, nobre colega.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhores presentes nas galerias, companheiros e amigos que
nos escutam nos gabinetes e nos corredores desta Casa, está tramitando no
Congresso Nacional um projeto da Senadora Júnia Marise, pedindo a
inclusão do vale do Jequitinhonha na SUDENE. Esse projeto tem contado
com o apoio de muitos Deputados, sobretudo Deputados mineiros, que estão
sendo procurados pelo Deputado Federal Nilmário Miranda, o grande
apoiador do projeto da Senadora Júnia Marise.

Queremos, também, encampar essa luta, apoiando o projeto, e pedir aos
Deputados aqui presentes que assinem conosco o manifesto que estamos
enviando para a Câmara Federal, para que o vale do Jequitinhonha seja
incluído na SUDENE.

A SUDENE foi criada para atender, sobretudo, o Nordeste, as regiões
empobrecidas geograficamente, com condições ecológicas também fracas,
mas, principalmente, com fraco desenvolvimento sócio-econômico Na
época em que foi criada, foram incluídas dez cidades de Minas Gerais que
tinham o perfil sócio-econômico igual às cidades do Nordeste.

Entretanto, o vale do Jequitinhonha, com as mesmas características,
ficou de fora. E, quando se fala em pobreza, quando se fala em miséria, ele
é imediatamente lembrado, não apenas aqui, na Assembléia, como em
qualquer região de Minas, do Brasil e até mesmo fora das fronteiras de
nossa Pátria. Fora do nosso País, ele é lembrado como uma das regiões
mais pobres do mundo. Mas, quando há necessidade de uma ação concreta
para beneficiar o vale do Jequitinhonha, parece-me, os agentes públicos
sofrem de amnésia e se esquecem de um compromisso tão cantado, tão
falado e tão propagado.

No ano passado, com alguns Deputados desta Assembléia, visitamos o
vale do Jequitinhonha, para ver "in loco" a seca que havia naquela região,
causando prejuízos e até mortes. Viajamos pelas cidades de Coronel Murta,
Virgem da Lapa, Pedra Azul e Araçuaí. Fomos informados da situação de
miséria que era geral, também acontecendo em outras cidades. Nas cidades
de Comercinho e Medina, por exemplo, havia falta de água até para beber.
Em alguns lugares por onde passamos, vários moradores conseguiram ter
um pouco de água em suas casas, para a sua luta do dia-a-dia, com a
abertura de cacimbas e poços artesianos no quintal. Mas somente as
pessoas que tinham uma certa renda podiam se dar a esse luxo; os outros
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dependiam de latas de água carregadas, tiradas de caminhões-pipa; água
apanhada dos rios; água suja, poluída, mas que servia à cidade.

Hoje, fala-se das barragens como salvação para o vale do Jequitinhonha.
Queremos lembrar o seguinte: essas barragens são, muitas vezes,
polêmicas. Aqueles que já sofreram com elas têm horror. Há um velho ditado
que diz que: "Gato escaldado tem medo de água fria". São tantas as pessoas
tiradas de suas terras sem receber indenização, que perderam o que tinham
por causa das barragens que estão lá como elefantes brancos, e que não
gostam nem de ouvir falar no problema. Sabemos que as barragens são
importantes; sabemos de sua necessidade, mas elas têm que ser construídas
com mais critério, com um melhor planejamento, com muita transparência,
honestidade e, sobretudo, com técnica.

Estivemos nesta semana em Pedra Azul. Lá soubemos que foi construída
uma barragem para segurar a água da chuva. As chuvas nem haviam
começado ainda, mas a barragem, com apenas im de altura, já estava
completamente assoreada.

Neste ano, a natureza tem sido pródiga com aquela região. Andamos pelo
vale e vimos várias cidades com plantações verdes e pastagens bonitas. E
escutamos de várias pessoas que, quando começam as chuvas, as doenças
e o desemprego desaparecem.

A esperança do povo é tão grande que eles deixam de procurar a
Prefeitura, deixam de buscar os postos de saúde, deixam de pedir esmola e
tentam cuidar da sua terrinha, da sua lavoura, da sua roça. Entendemos isso
perfeitamente. Uma pessoa sem perspectiva de vida, sem esperança, sente-
se tão abatida que seus problemas mentais e físicos se agravam. Sua única
saída é se encolher e dar o caso por encerrado, esperar a morte chegar ou ir
para a Prefeitura, para a rua, pedir esmola.

Se a SUDENE incluir o vaie do .Jequitinhonha, que é um vale
empobrecido, mas não de miséria, como se fala às vezes, tenho a certeza
de que a geração de empregos e de renda há de melhorar a situação
daquele povo. Vemos, ás vezes, projetos que aparecem como salvadores.
Entretanto, muitas vezes, esses projetos trazem mais problemas e
dificuldades do que soluções.

Quero lembrar o projeto do "Comunidade Solidária", que distribuiu cestas
básicas. A proposta para essas cestas era de que elas seriam distribuídas
por agentes comunitários, pelas igrejas locais, sem interferência político-
partidária. Mas isso ficou na conversa. Muitas dessas cestas foram
desviadas para cidades que nem precisavam tanto. Outras foram
armazenadas e distribuídas pelos cabos eleitorais, na época das eleições.
Isso causou constrangimento, desconforto e muita briga. Se a SUDENE
fosse implantada naquela região de pobreza, naquela região de dificuldade,
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ela geral-ia emprego e renda e acabaria com a necessidade da esmola e do
assistencialismo da cesta básica.

Quero lembrar, ainda, o problema complicado dos ônibus escolares. Eu
estava em Araçuaí e presenciei a chegada de D. Ruth àquela cidade,
juntamente com sua comitiva, com seu séquito, para distribuir dinheiro para
a compra de ônibus escolares. O projeto foi montado de cima para baixo. D.
Ruth e seus assessores não indagaram do povo do vale do .Jequitinhonha, de
suas lideranças e de seus políticos, se havia estradas para que os ônibus
transitassem normalmente em todas as épocas, se as Prefeituras poderiam
arcar com a despesa de combustível, pagamento de motoristas e
manutenção desses ônibus. A situação de pompa, de poder e de
autoritarismo foi tão grande que o anfitrião da cidade, o Bispo Diocesano,
Dom Enzo, que recebia em sua casa - uma vez que o salão da Mitra
Diocesana foi oferecido para a reunião - não pôde se aproximar dela para
entregar um manifesto, porque foi barrado pela assessoria da Primeira Dama
do País. Projetos feitos de cima para baixo não resolvem a necessidade do
povo. Se a SUDENE atender às necessidades do vale do Jequitinhonha, se o
projeto for aprovado e as soluções discutidas com o povo, temos a certeza
de que muitos problemas serão minorados.

Sabemos, ainda, que o poder público, apesar de falar da necessidade de
distribuir a riqueza e do projeto "Robin Hood" - lembro aqui que esse projeto
só reparte 25% do orçamento -, se esquece disso na hora do compromisso
real e das obras concretas. O PMDI não apresentou, nos últimos anos,
nenhum projeto de desenvolvimento estrutural para o vale do Jequitinhonha.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado prevê projetos e
assistência apenas para a Região Metropolitana e para o Sul de Minas, mas
para a região mais pobre nada, amnésia total, esquecimento.

Li, no jornal desta cidade, a declaração do Secretário Paulo Haddad
dizendo que o INDI não apresentou nenhuma empresa que gerasse emprego
e renda na região do Jequitinhonha. E afirmava ainda, o Secretário Paulo
Haddad, que, se essa situação de desemprego continuar, aquele problema,
que ainda pode ser visto como emergencial, será, garantidamente, um
problema estrutural, que não terá mais solução com o passar de tantos anos,
porque a assistência é mínima, o interesse do poder público é mínimo. E a
SUDENE tem condições de gerar o desenvolvimento sócio-econômico, tem
condições de garantir um índice de desenvolvimento humano bem superior
ao que tem o vale do Jequitinhonha, atualmente.

Quero lembrar, ainda, que a única estrada asfaltada, com trânsito
permanente na região é a Rio-Bahia, a BR-116, e as cidades que estão na
margem dessa rodovia, ou próximas a ela, e que têm um asfalto razoável,
ainda têm possibilidade de trânsito, mesmo em época de chuva, que é uma
época rara, mas de vez em quando chove. Nas outras cidades a situação é
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de calamidade tamanha, que mesmo na seca as chamadas costelas da
estrada e os buracos não permitem que os carros transitem normalmente.

Queremos ver reconhecida a grande necessidade de se apoiar o projeto
da Senadora Júnia Marise, porque essa iniciativa meritória precisa da nossa
voz, precisa da nossa vez, precisa de nosso esforço para que esse projeto
seja adotado o quanto antes, e que a SUDENE invista, de fato, na região
mais pobre do Brasil, que é a região do vale do Jequitinhonha. E foi por isso,
pensando nisso, que fizemos um manifesto que será endere çado ao
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília.
Vou ler o manifesto, e gostaria de contar com a ação concreta de cada um
dos senhores, assinando esse manifesto, que será enviado a Brasília,
solicitando que esse projeto seja votado o quanto antes e seja aprovado,
para que o vale do Jequitinhonha saia da pobreza em que está, saia de tanta
dificuldade e marque um passo rumo ao progresso, rumo à cidadania, rumo
à felicidade do povo, que mora por ali. O nosso manifesto é o seguinte:

"Exmo. Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos
Deputados, Brasília, Distrito Federal.

Sr. Presidente, os abaixo assinados, Deputados à Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, vêm à presença de V. Exa. solicitar apoio para a
aprovação do Projeto de Lei n° 4.695194, de autoria da Senadora Júnia
Marise, que determina a inclusão dos municípios do vale do Jequitinhonha,
Minas Gerais, na área de atuação da SUDENE. Na oportunidade,
esclarecemos que o vale do Jequitinhonha apresenta as mesmas
características geográficas e climáticas encontradas na Região Nordeste,
além de contar com os mesmos indicadores sociais e económicos
apresentados por aquela região, justificando assim a proposta em tela.

Certos de poder contar com o apoio de V. Exa., antecipamos os nossos
agradecimentos."

Já coloquei aqui a minha assinatura e gostaria de contar com a assinatura
de toda a Casa. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria de dizer à Deputada Maria José Haueisen que quero ser
o primeiro a assinar esse manifesto para que possamos corresponder à
expectativa dos que nos elegeram no vale do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, assumo à tribuna para
trazer a todos nossa tese de que a universidade em nosso Pais deve ser
paga. Pesquisas revelam que 70% dos alunos que freqüentam as
universidades públicas têm como pagar os seus estudos. 0 Governo



102
brasileiro não tem como oferecer gratuidade de instrução em todos os níveis,
pois a universalização da educação é de alto custo.

Tradicionalmente, os alunos que podem pagar vêm sacrificando os
menos favorecidos, que não têm como competir com aqueles na disputa
pela oportunidade de ter ensino gratuito, nas universidades públicas. Somos
da opinião de que os indivíduos economicamente ativos têm que ser
responsáveis pela sua educação. O Brasil é o único país do mundo onde se
cobram impostos dos que não podem proporcionar ensino básico aos seus
filhos, mas custeiam a formação dos doutores. Somente alcança a
educação, em nosso Pais, quem tem dinheiro para comprá-la, pois ainda não
é democrática do ponto de vista doutrinário. Somos uma Nação onde a
demagogia chega ao despropósito de ministrar instrução universitária
gratuita a alunos oriundos da elite brasileira e de escolas de renome do
ensino particular, em detrimento dos jovens menos favorecidos, que não
tiveram meios de se preparar, em igualdade de condições, para a disputa
das vagas existentes nas universidades públicas.

O Governo oferece ensino universitário gratuito a jovens que tiveram de
vencer a barreira do dinheiro para adquirir o ensino médio, sem o qual não
chegariam à universidade. Nossos jovens têm de ter educação universitária
gratuita num País que não tem sequer escolas públicas de V e 2 0 graus em
quantidade e qualidade que satisfaçam às necessidades da população. Isso
demonstra a insensatez do sistema em relação aos alunos pobres, o qual
renega e destrói a própria fonte que energiza a democratização das
oportunidades.

O Governo precisa cobrar dos que podem pagar o ensino universitário,
para poder oferecer ensino básico gratuito. As camadas mais pobres da
população poderão ter acesso â universidade mediante bolsas de estudos
concedidas pelo Governo, que seriam restituídas ou pagas com o trabalho do
profissional após sua formatura e pós-graduação, feita, inclusive, em
universidades estrangeiras, se esse fosse o seu desejo. O pagamento das
bolsas teria que ser real, condizente com os custos do que o Governo
investiu no cidadão. O justo, o correto seria o profissional pagá-las em horas
de trabalho, durante o tempo correspondente, até cobrir os custos
despendidos para formá-lo e aperfeiçoá-lo.

Isso faria justiça a todos os jovens brasileiros ricos, abastados ou pobres
e seria, realmente, democrático.

Atualmente, existe o crédito educativo, que, no momento da restituição,
não cobre, na realidade, os custos despendidos pelo Governo, em
conseqüência da grande inadirnplência. Por outro lado, existem distorções no
momento do crédito, que precisam ser revistas. O critério adotado
atualmente tem dado mais a quem já tem demais. Na seleção para a
concessão do crédito, tem predominado um certo protecionismo ("jeitinho"



Z1
Z5

c

E
o
c

.4

1
103

brasileiro), com vantagem para quem tem influência política e força de
pressão, o que nem sempre acontece com os menos favorecidos. No
momento em que as escolas particulares estiverem elaborando os critérios
para a concessão do crédito, é necessário que haja fiscalização rígida por
parte do Governo para evitar injustiça, que os critérios sejam impessoais e
que se adotem medidas objetivas e concretas para coibir os excessos e
proteger, principalmente, os interesses dos jovens brasileiros
comprovadamente pobres.

A essa altura, parece-me que a única solução possível, democrática e
patriótica é criar uma lei básica, que estabeleça um divisor de águas: os que
podem pagar o estudo universitário devem fazê-lo em favor do ensino básico
gratuito, para amenizar os custos do Governo e para que ele tenha
condições de propiciar aos jovens que não podem pagar as bolsas
necessárias para alcançarem a universidade. Isso viria, constituir um esforço
responsável para redemocratizar e valorizar a juventude brasileira menos
favorecida, que não tem como competir com os mais favorecidos, com as
mesmas armas e em igualdade de condições. Esperamos que esse Governo
crie alternativas para educar o nosso povo e tenha senso de justiça.

Sr. Presidente, este humilde Deputado tem a audácia de sugerir a V.Exa.
se digne enviar a nossa tese, o nosso pronunciamento ao Ministro da
Educação como sugestão para que S.Exa. tenha mais subsidio para
continuar o seu trabalho revolucionário de dar consciência educacional a
este País.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Muito obrigado, nobre
colega Deputado Wilson Pires. Quero agradecer esta oportunidade e
ressaltar que iríamos fazer um pronunciamento nesta semana sobre a
educação em Minas Gerais, mas estamos ainda coletando mais dados e
vamos fazê-lo na próxima semana. Fico feliz de ver que V. Exa. está nos
possibilitando um debate que é fundamental: o problema da educação hoje
no nosso País.

Tenho certas divergências com relação ao que V. Exa. falou. Se não
temos escola de ensino fundamental, temos que diminuir as universidades
para investirmos no ensino fundamental. Isso é um contra-senso porque são
as universidades que preparam os professores que atuam de 1a a 8a séries.
Se não tivermos também as universidades não teremos uma boa preparação
para os professores que vão melhorar o nível da qualidade de ensino. Então,
o problema que vejo na educação brasileira não é se precisamos ter ou não
universidades, tanto que discutimos aqui a criação da UEMG, que está muito
atrás de outros Estados como São Paulo e Paraná, que têm universidades
estaduais do porte da UNICAMP e da USP, as quais são extremamente
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importantes para o desenvolvimento do Estado. Entendemos que Minas
Gerais também precisa avançar nessa área.

E essa foi uma das divergências que tivemos com a Lei de Diretrizes e
Bases, que, posteriormente, foi modificada pelo Senador Darcy Ribeiro, a
qual trouxe problemas para a área da educação, criando essa dicotomia.

Não podemos ter disputa entre o ensino superior e o ensino fundamental.
Precisamos de ambos. Precisamos definir qual é o papel do município, o do
Estado e o da União. O que está ocorrendo em Minas Gerais, hoje, é
exatamente essa falta de definição, o que leva a uma municipalização
forçada que vai trazer prejuízos para a qualidade do ensino na maioria dos
municípios de Minas Gerais. Essas são as questões que vamos levantar.

Agora, concordo com V. Exa. no seguinte: estudei na Universidade
Federal de Uberlândia e nada mais justo que, depois de passar cinco anos
em uma universidade custeada com o imposto que eu e os demais
brasileiros pagamos, eu também dê uma contribuição para a sociedade.
Precisamos discutir isso com mais seriedade. Qual a contribuição que essas
pessoas que fazem curso universitário em instituições federais podem dar à
sociedade? Como vamos conseguir que essas pessoas prestem algum
serviço, como já fazem os médicos, quando terminam seu curso e vão fazer
estágio. Temos que criar esse tipo de contribuição. Agora, particularmente
sou contra a idéia de que vamos introduzir, como V. Exa. falou, porque, se
abrirmos essa brecha, as universidades deixarão de ser públicas e passarão
a ser privadas. A grande discussão que o Governo faz é a de que vamos
vender algumas coisas para que sobre dinheiro para a saúde e para a
educação. Não podemos abrir a brecha na questão do ensino.

Agradeço a V. Exa. e acho que esse seu pronunciamento vai abrir a
possibilidade de estabelecermos, aqui, grandes debates sobre um tema
fundamental, que é exatamente o processo da educação, não só em Minas
Gerais, mas no Brasil como um todo. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires - O aparte de V. Exa. vem acrescentar e
abrilhantar a nossa tese, Deputado Gilmar Machado, mas acho que V. Exa.
não entendeu bem minhas colocações- Somos da opinião de que no ensino
básico, de 1 0 e 20 graus, não devia haver competitividade. Por quê? Porque
os alunos pobres não têm acesso aos cursinhos, não têm acesso às escolas
melhores. Têm acesso somente a escolas mais fracas. Na hora de disputar o
vestibular para atingir a universidade gratuita, os pobres perdem para
aqueles que podem pagar. Então, o que entendemos é que o ensino básico
deve ser exclusivamente por conta do Governo, para não haver
competitividade entre pobre e rico. Agora, na hora em que fizerem a opção
para a universidade, o Governo cria um divisor de águas onde os que podem
pagar têm que pagar e onde os que não podem pagar ganham uma bolsa do
Governo. Por exemplo: Deputado Gilmar Machado, o senhor quer se formar
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em quê? Quero me formar em medicina. Onde o senhor quer se formar? Nos
Estados Unidos, no Japão, na China? Então o senhor vai, e nós lhe daremos
uma bolsa. Quando o senhor voltar, não irá pagar com crédito educativo, e
sim com horas de trabalho. No crédito educativo a pessoa fica inadimplente.
Estamos com mais de R$500.000.000,00 sem ser pagos, porque o cara
formou, não vai pagar, e não tem lei que o obrigue a fazer isso. Mas, se ele
é obrigado a dar horas de trabalho, senão ele não poderá ter nenhum
emprego no governo, senão ele não poderá emitir um talão de cheques,
senão ele não poderá declarar seu Imposto de Renda, então, ele terá que
cumprir para não ser um cidadão inabilitado perante o País. Acho que é
fundamental acabarmos com essa discrepância que existe na disputa das
vagas gratuitas, o que é um contra-senso. O Brasil é o único País que cobra
impostos dos pobres para pagar estudo dos ricos. Hoje, só quem atinge a
universidade é quem pode comprar seu estudo, aquele indivíduo que
estudou no melhor cursinho em Belo Horizonte e que passou no vestibular,
em detrimento do pobre, que não teve como competir com ele. Quer dizer,
não há uma democratização de oportunidades neste País. Temos que sair
desse autodidatismo que sem p- 5 foi o ensino brasileiro, para passarmos para
um ensino mais descentraliii:ao, hierarquizado, regionalizado, tripartite,
como diz V. Exa. Acho que é de fundamental importância que o município, o
Estado e a União tenham que se integrar nesse sentido. Temos que chegar a
uma conscientização de que no ensino básico não pode haver
competitividade. Temos que profissionalizar o ensino básico. Você termina,
hoje, o 1 0 e o 20 graus e fica analfabeto. São verdadeiros analfabetos que
vão às escolas exclusivamente para decorar os textos e fazer as provas, a
fim de concluir o curso. Mas, depois de certo tempo, não sabem mais nada.

O nosso ensino, hoje, é um ensino em que se compraz o sistema
educacional, em que se diluem os currículos, em que se degrada o sistema
pedagógico. E entendo que ele já morreu no nascedouro, porque é
centralizador e tem que ser descentralizado. Mas há que haver uma
participação mais efetiva do Governo no sentido de criar essa condição. E
vai ficar muito mais barato para ele, porque vai gastar muito menos, pois vai
preparar os professores e reciclá-los, deixando-os em boas condições de
ministrar os cursos do ensino básico, que é de fundamental importância.

Essa é a colocação, Sr. Presidente. Estamos aqui para discutir, e esse é
um assunto que me interessa muito. È um texto muito interessante para
mim, que sou da área da saúde, porque saúde e educação são como se
fossem as nossas pemas, para que possamos caminhar a fim de que
tenhamos um Brasil mais igualitário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
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O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Si-s- Deputados, é com muita

alegria que nós registramos nesta tFibuna que Belo Horizonte, a Capital
centenária, que no final deste. ano completará os seus 100 anos de
existência, pôde ontem acolher como filho ilustre, como cidadão honorário
uma personalidade das mais representativas e das mais admiradas, que é o
jornalista Barbosa Lima Sobrinho. E quanta emoção dominou ontem à noite
o Plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, mesmo na
impossibilidade física da presença do jornalista Barbosa Lima Sobrinho para
receber o seu galardão de cidadão honorário de Belo Horizonte.

E é justificável a ausência de Barbosa Lima Sobrinho. Justificável não só
por razões médicas, mas tão-somente pelo simples reconhecimento de que
ele é um cidadão de 100 anos de idade, completados no dia 22 de janeiro
próximo passado, condição essa que lhe dá a importância e a magnitude que
aqui queremos reconhecer. Só pelo fato de um ser humano chegar a uma
idade de vida centenária em plena lucidez, em plena atividade, já mereceria
um prêmio. Basta dizer que, com 100 anos de idade, é membro ativo da
Academia Brasileira de Letras, um imortal. Com  100 anos de idade, ser
Presidente da tão importante Associação Brasileira de Imprensa - ABI. Com
100 anos de idade, ainda tem forças para ser Presidente do Movimento de
Defesa da Economia Nacional - MODECON -, entidade que tem como
representante regional o não menos atuante e lutador bravo Dimas Penin.

Queremos dizer para este Plenário que a emoção que dominou a Câmara
Municipal de Belo Horizonte, na noite de ontem, em reunião solene
conduzida pelo Vereador Rogério Correa, contou com a presença não
somente nossa, mas também de dois outros grandes companheiros desta
Assembléia: um representante do PT e membro da Mesa Diretora desta
Casa, o Deputado Ivo José, e o outro, o mais autêntico dos pedetistas desta
Casa e decano dos Deputados, o Deputado lbrahim Jacob, a quem rendo
minhas homenagens e admiração pela sua conduta realmente coerente de
pedetista que honra as hostes brizolistas, Presidente de honra de seu partido,
e, ao mesmo tempo, a memória do grande Presidente Getúlio Vargas, não
menos admirado pelos colegas desta Casa do PTB. Já tivemos oportunidade
de ouvir o pronunciamento do Deputado Paulo Schettino, que é outro
admirador do Presidente Getúlio Vargas.

Mas, diríamos que o momento crucial de ontem não foi só o momento da
passagem e da outorga do titulo de cidadão de Barbosa Lima Sobrinho ao
seu representante, ex-Governador do Estado, ex-Vice-Presidente da
República, ex-Ministro das Minas e Energia e pai do atual Secretário de
Obras Públicas, o ex-Governador Aureliano Chaves de Mendonça. Aureliano
Chaves, no momento dos agradecimentos, teve o brilhantismo de fazer
determinadas colocações que fazem de nós, mais uma vez, seus
admiradores. Aureliano Chaves, que serviu aos Governos militares, foi
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Governador deste Estado nomeado pelo regime militar. Mas Aureliano
Chaves se comportou com altruísmo à frente do Governo de Minas Gerais e
na Vice-Presidência da República, junto com os militares. Temos
conhecimento e consciência de que Aureliano Chaves, muitas vezes, teve
uma conduta altiva e independente em relação aos presos e perseguidos
políticos daquela época. Temos conhecimento de que ele conseguiu, como
Governador do Estado, que ilimitadas tragédias não fossem praticadas nos
porões da ditadura, ajudando a proteger, aconselhando o aparato repressor a
tratar com humanidade e dignidade os presos daquela época. E o
Governador Aureliano Chaves, não fosse essa trajetória representativa,
ainda deu mostras, no Governo de Minas e da República, no Ministério e
neste período pós-ditadura militar, do seu patriotismo e da sua postura
nacionalista.

E ontem ele pôde, muitas vezes, questionar por que motivo esse Pais vai
entregar, de mão beijada, setores estratégicos e importantes, como o
petróleo e a mineração, representados pela PETROBRAS e pela Cia. Vale
do Rio Doce, aos grupos exploradores internacionais. E, num determinado
momento de sua fala, ele repetia palavras que nós ponderamos, aqui, num
pronunciamento feito há mais de seis meses nesta Assembléia Legislativa.

Como pode este Pais, como pode o nosso povo, como podem os nossos
políticos, em nome de uma cantilena chamada globalização, dessa cantilena
de internacionalização da economia, entregar o que de mais sagrado temos
no patrimônio público brasileiro, obra construída com sacrifício e com o suor
de nossos antepassados? Como pode a desvergonha, a insensatez e o
procedimento até criminoso do Presidente da República e de sua assessoria,
de privatizar a Vale do Rio Doce? Nós não podemos concordar, não
podemos nos calar. Nosso mandato parlamentar pode se extinguir dentro de
dois anos, porque reeleitos poderemos não ser, mas não podemos, Sr.

a Presidente, Srs. Deputados, fazer-nos, nesses quatro anos de nosso
mandato, meros contribuidores do Poder Executivo, quer de Minas Gerais,
quer do Brasil. Temos de ter a ousadia e altivez de, nesta tribuna, sermos
representantes desse povo que nos elegeu, povo que não concorda com a
entrega do nosso patrimônio mais sagrado ao monopólio internacional.

Aqui estamos para fazer coro com o que ouvimos ontem, na Câmara
Municipal, em companhia de toda nossa família, quando estivemos
presentes para participar de um ato cívico da mais alta envergadura. Pena
que esses atos cívicos estejam restritos a ambientes de Câmaras
Legislativas Municipais ou Estaduais, porque, na verdade, não sabemos
onde estão o sangue e a coragem do nosso povo para sair às ruas e
protestar contra essa entrega do patrimônio nacional a grupos nocivos e
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nefastos, que nada mais querem do que amealhar, cada vez mais, poder em
suas mãos.

Percebendo o interesse em se manifestar, concedo a palavra ao caro
colega e nobre Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Prezado Deputado Marco
Régis, agradeço-lhe por este aparte. Não poderia deixar de dizer, "a prior?', o
que penso de V. Exa. Considero-o um dom de Deus para o Estado de Minas
Gerais. Somos vizinhos, no 220 andar do anexo desta Casa, e posso
testemunhar, como seu vizinho, com muita honra, que se trata de um
homem sério, de um homem probo, de um homem transparente.

Entretanto, permita-me V. Exa., com a liberdade que temos, usar,
evidentemente, dos microfones desta Casa parlamentar para dialogarmos ou
debatermos a fim de buscar a lógica. Este vosso companheiro, humilde
Deputado, discorda apenas quando o nobre companheiro fala da nocividade
da globalização da economia. Excelência, o País vive opresso por cartéis,
por monopólios, por oligopólios. A Nação é o povo, e não as empresas do
País. Veja bem, o nosso Ministro Sérgio Mofla, agora, fez com que os
telefones da nossa TELEMIG, de todas as TELERJ5, perdoem-me, às vezes
das teleinconveniências de nossos Estados, não vendessem telefones ou
alugassem linhas, mas procedessem ã instalação dos aparelhos, cobrando
apenas pelo seu uso. Parabéns, Ministro! Só nos falta, agora, uma quebra
total do monopólio, uma competição livre para que o povo se beneficie com
isso. E para que o povo usufrua de um capitalismo moderno e sério, é
necessário que haja competição, e, para que haja competição, é necessário
que haja globalização. Só assim o povo terá acesso a mercadorias
excelentes, baratas. O que é mais valioso e deve ser priorizado neste País é
não cometermos os erros de algumas nações que acataram a globalização,
como, parece-me, a China, mas não acataram o social e, principalmente, o
espiritual, que é a valorização do homem, da mão-de-obra e do trabalhador.

Parabéns ao Estado de Minas Gerais; parabéns, Muzambinho, por ter um
filho honrado, mas permita-me, com todo o respeito, discordar apenas disso,
nobre colega.

O Deputado Marco Régis - Agradeço imensamente as palavras do
nobre colega Deputado Raul Lima Neto, a quem tenho como irmão, não só
pelo nosso trabalho no mesmo andar do Edifício Tiradentes como pelas
nossas afinidades espirituais. Digo "amém" pelos seus elogios a este humilde
Deputado. Reconheço também que o seu pensamento é múltiplo e suas
palavras são sempre sábias neste microfone. Muitas vezes, rebelo-me contra
certas pessoas que teimam em estar em seu encalço, em tecer críticas a V.
Exa. Sou um de seus defensores nesta Casa.

Gostaria de dizer que a Nação tem no seu povo a mais legitima
expressão. A globalização, a entrega de setores tão importantes como o
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petróleo, as telecomunicações, a mineração a grandes grupos multinacionais
não vai, no mínimo, atender aos requisitos sociais de colocar, em local ermo,
no Norte de Minas ou no vale do Jequitinhonha, um posto telefônico, porque
realmente não vai render lucro. E o capital vive em função do lucro. E assim
será por todos os outros setores da globalização.

Nossas palavras, que repetem o dito, ontem, por Aureliano Chaves, são
no sentido de que é paradoxal essa globalização. Não foi diferente com a
queda do muro em Berlim, da União Soviética e até a guerra da Iugoslávia,
onde não foram só os problemas econômicos que derrubaram as fronteiras,
mas a quebra da nacionalidade, a opressão às etnias. Isso é paradoxal. No
momento em que se diz que caem as fronteiras, avolumam-se os povos da
Macedônia, da Croácia, da Herzergovina, buscando a sua nacionalidade. E
nós, paradoxalmente, ridiculamente, entregamos nossas fronteiras tão
vergonhosamente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Cleuber

Carneiro, Exmos. Srs. Deputados, Deputadas, meus senhores e minhas
senhoras. Antes de meu pronunciamento, quero, mais uma vez, agradecer,
de público, a nosso companheiro Marco Régis, que teceu elogios a minha
pessoa. Já disse Salomão: "Não sejam os teus lábios aqueles que te louvem,
mas outros? E eu transfiro toda a glória àquele que faz um vaso, porque não
têm o direito o vaso ou o quadro de se vangloriarem e, sim, o oleiro ou o
artista de terem feito o vaso ou o quadro. Só peço a Deus que me dê
sabedoria para que, com humildade, possa cumprir cabalmente esse
ministério que estou executando, agora, de Deputado do Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado, Deputado Marco Régis.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, para tratar, rapidamente, de dois
assuntos que julgo de suma importância no momento é que subo a esta
tribuna.

O primeiro assunto é a respeito da liberação de rádios comunitárias para
as cidades, para os distritos, para os bairros das cidades do Estado de Minas
Gerais.

Em princípio, Sr. Presidente e Srs. Deputados, parece que seria loucura
ou atitude de irracionalidade a liberação sem critérios de rádios comunitárias.
Entretanto, refletindo, pensando e estudando o assunto à luz da ciência, da
Verdade, da política e da democracia, reconhecemos e queremos isso -
orando a Deus que as nossas palavras possam encontrar guarida nos
corações dos Deputados Federais e dos Senadores -, porque é urgente,
porque é urgente, porque é urgente e necessária a liberação em massa de
rádios comunitárias. Pois no sistema democrático não se permitem o
monopólio e o domínio das idéias.
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Imaginem, Srs. Deputados, a seguinte hipótese - se houver alguma

semelhança com outro fato, é mera coincidência: suponhamos um Prefeito
do interior, dono de uma emissora e que age com deslealdade e tem
oposição. Ou o Prefeito do interior proprietário exclusivo de uma rádio -
como tantos que temos no Estado e no Brasil - que poderia ser burilado
politicamente por meio de debates, mas não é, porque monopoliza e domina
totalmente as mentes, por meio do controle da mídia.

Certa época, estive, como conferencista, na cidade de Shrewsbury, nos
Estados Unidos, tendo também sido estudante em Boston. Ali havia mais de
70 emissoras. Cada comunidade de bairro, cada etnia podia expressar-se. O
povo tinha a liberdade democrática de ouvir teses e antíteses, para chegar a
uma conclusão séria, porque tinha acesso a todo o tipo de informação.
Longe de mim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, querer aqui, neste discurso,
apontar qualquer pessoa - até porque acho que a maioria dos proprietários
de emissoras de rádio em nosso Estado são pessoas conscienciosas, amigas
da democracia e da liberdade de pensamento. Entretanto, a cultura que lhes
é imposta no País, a maneira deformada de se fazer política de ódio, de
facção, de dissensão, de porfia, de ira, de peleja, ao não se considerar
friamente, à luz da palavra de Deus, a verdadeira política, que é a política
preocupada com o bem da "polis" e com o bem comum. Quando se
monopoliza as mentes ou quando só existe um que fale ao povo e chegue às
casas, a situação é antidemocrática e, se todos não têm a mesma
oportunidade, é, no mínimo, iníqua. Deputado Carlos Pimenta, agora mesmo
concedo-lhe o aparte. Quando insisto numa tese ou num projeto, vou até o
fim. Resolvi e deliberei isso. Esperamos que os Deputados Federais e os
Senadores examinem o assunto com cuidado. Considero, na melhor das
hipóteses, falta de conhecimento, ou um inconsciente domínio da
comunidade.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço o aparte de V.
Exa. Estou inscrito para usar a tribuna, mas parece que o tempo não vai
permitir.

Teríamos um pronunciamento importante sobre o Departamento de
Estradas e Rodagem de Minas Gerais, que está um caos.

O Deputado Raul Lima Neto - Um instantinho, nobre colega. Eu gostaria
de concluir o assunto.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Só 1 segundo, pois eu
gostaria de participar do assunto tratado por V.Exa.

Como o tempo não irá permitir, deixarei o meu pronunciamento para a
próxima oportunidade.

Com relação à questão das rádios comunitárias, que é o tema principal do
pronunciamento de VExa., a princípio, tínhamos uma idéia distorcida sobre
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esse assunto. Achávamos que essa forma de concessão do Governo
Federal, que distribui a torto e a direito tais rádios comunitárias, era, até
certo ponto, uma forma imoral de se tratar a comunicação no nosso País. A
medida que fomos nos aprofundando no assunto, pois tivemos a
oportunidade de visitar essas rádios comunitárias, começamos a ter uma
nova visão, mesmo porque a potência liberada pelas rádios nem de longe
compete com as grandes rádios, que, hoje, constituem em monopólio nocivo
â sociedade brasileira.

Portanto, o pronunciamento de VExa, é interessante. As Assembléias
Legislativas dos Estados deSão Paulo e do Rio de Janeiro criaram uma
frente parlamentar estadual de apoio às rádios comunitárias. Creio que
devemos estudar esse assunto, devemos nos aprofundar nesse assunto, a
fim de que possamos sentir o beneficio social que uma pequena rádio dessa
traz não só para os grandes centros mas também para as pequenas cidades.

VExa. está coberto de razão e eu apoio integralmente o seu
pronunciamento. Gostaria de convidar VExa., grande Deputado Raul Lima
Neto, defensor dos pequenos, dos fracos e dos oprimidos, para que se
aprofunde nesse pensamento e nos convide para que possamos, quiçá, criar
essa frente parlamentar mineira de apoio às verdadeiras rádios comunitárias,
aquelas que prestam serviços à comunidade, aquelas que não desvirtuam o
pensamento para o qual foram criadas. Parabéns.

O Deputado Raul Lima Neto - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.
Agradeço-lhe o título de defensor dos humildes, dos pequeninos, dos
oprimidos. Então, sou defensor do Brasil, porque o nosso povo é oprimido,
no mínimo, pela ganância. Quando nosso povo não é oprimido pelos baixos
salários, pelos paradigmas da iniqüidade, pelos salários-mínimos do nosso
País, das nossas regiões, é, no mínimo, um povo oprimido pela ganância,
pelos lucros não divididos com mais justiça, razão pela qual o nosso Pais
sofre, mas há de ser uma grande potência. Sou um capitalista e creio que a
força do capitalismo é a competição livre, é a livre iniciativa de cada homem,
mas, evidentemente, tendo como cabeça - como a cabeça dirige o corpo - a
justiça e a verdade dirigindo as suas ações: Jesus Cristo.

O segundo assunto que me levou a assumir esta tribuna, Sr. Presidente -
agora com o tempo bem mais escasso, mas bem ocupado pelo companheiro
Carlos Pimenta -, é algo de muita importância para nossa região, para
Januária, para o Norte de Minas, para o Estado de Minas, para o Brasil, e
sou ousado e convicto em dizer, para o planeta. Fizemos um projeto
tomando o rio Pandeiros área de preservação ambiental. O rio Pandeiros é
um dos rios mais bonitos do mundo - o nosso companheiro, Deputado
Cleuber Carneiro, conhece-o bem -, com águas cristalinas e piscosas Esse
rio, que é um dos berçários do São Francisco, foi acintosamente machucado,
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Ângelo, que declara a nulidade do contrato de abertura de crédito que entre
si fazem a Caixa Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais, na forma
prevista no Voto n° 162195, do Conselho Monetário Nacional, de 1612196. O
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Durval Angelo em que, na forma regimental,
solicita o adiamento da discussão da matéria. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

requerimentos dos Deputados José Bonifácio, solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei n° 629196, de sua autoria (Cumpra-se.); e Kemil Kumaira,
pleiteando, em conformidade com os dispositivos regimentais, a intercessão
junto ao Presidente da TELEMIG, Dr. Saulo Levindo Coelho, objetivando a
implantação do serviço de telefonia rural nas comunidades- pólos e
vizinhanças, no Município de Teófilo Otôni (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta Fase, a

Presidência passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
das matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 326195, do

Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a promoção, pela
Loteria Mineira, de extração especial da Semana do Excepcional. 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 opinam pela sua aprovação com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 326195 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

32 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a Presidência

passa à 3a Parte da reunião, destinada ao Grande Expediente.
Oradores Inscritos

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

presente, companheiros do SENALBA. Vamos falar, rapidamente, de alguns
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assuntos. Começaremos, em respeito à categoria, exatamente pelo assunto
SENALBA, que era para ter sido colocado ontem, e, posteriormente,
passaremos àqueles assuntos em que a bancada tem se pautado o tempo
todo como fiscalizadora. Vamos fazer vários comentários e mostrar por que
estamos no caminho correto.

Inicialmente, queremos fazer uma denúncia, a pedido dos companheiros
do SENALBA.

Ocupamos esta tribuna para levar a público graves denúncias que
recebemos por intermédio do Sindicato dos Empregados em Entidades
Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional no Estado de Minas Gerais - SENALBA - contra o sistema
FIEMG (SESI e SENAI), SESC e SENAC, que passamos a relatar

Em relação às garantias e aos direitos dos trabalhadores do sistema
FIEMG(SESI e SENAI), foi-nos dito que, nos últimos anos, ocorreram mais
de 2 mil demissões de trabalhadores; que há 2 anos os trabalhadores estão
sem acordo coletivo de trabalho, em um claro desrespeito à legislação
trabalhista brasileira; além da demissão de diretores do sindicato - colegas e
companheiros, pois trabalhamos na mesma entidade -. Emesto Passos de
Andrade e Maria do Socorro Córdoba, por perseguição política na gestão do
Sr. José de Alencar - que foi candidato ao Governo do Estado -," sendo que
a Justiça do Trabalho já se posicionou em 2 instâncias pela reintegração dos
demitidos, e, mesmo assim, o sistema FIEMG não acatou a decisão judicial-

Em relação a processo educacional, observamos uma drástica mudança
de postura entre os princípios fundadores das instituições SESI e SENAI e os
atuais, comandados pelo sistema FIEMG. Como exemplo, citamos a forte
pressão sofrida pelos trabalhadores em educação, que são obrigados a pedir
demissão e ingressar no sistema FIEMG através de cooperativas, sem
nenhum direito trabalhista, caracterizando a terceirização do ensino, antes
público, dessas entidades. Ainda observamos que os alunos trabalhadores,
que, antes, estudavam gratuitamente nas escolas do SESI, estão sendo
obrigados a parar de estudar, devido às altas mensalidades cobradas
atualmente. Só para se ter idéia, o curso - de eletrônica está custando
R$1 10,00 por mês, para os trabalhadores da indústria, e R$160,00 por mês
para a comunidade.

Agora vem o porquê da aberração. Gostaria de saber como é que essas
empresas vivem. A questão de fundo é que deve ser explicada pelo sistema
FIEMG. Trata-se de dupla tributação que existe nessa entidade, O SESI
recebe 1,5% de todo trabalhador na indústria. E um desconto compulsório
que vai para a FIEMG. O SENAI, da mesma forma que o SENAC, recebe
1%, e o SESC, 1,5%. Com todo esse dinheiro, eles constroem prédios e
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mais prédios e bancam candidaturas de empresários, que estão vivendo à
custa dos trabalhadores.

Então, os companheiros do SENALBA que fizeram essa denúncia têm
que ter coragem e coesão para continuar denunciando. Essas entidades têm
que ter uma administração tripartite. Os trabalhadores, têm que participar de
sua direção, assim como o Governo, porque elas recebem o dinheiro através
do sistema de desconto compulsório, via INSS. Mas eles não prestam
contas.

Quanto às declarações do Sr. Stefan Salej de que cada unidade do SESI
deve auto-sustentar-se, parece que ele desconhece que a instituição é
custeada pelos próprios trabalhadores. Cobrar mensalidades em qualquer
curso dessas entidades constitui, a nosso ver, uma dupla tributação, aspecto
ilegal, que precisa ser fiscalizado. O Governo precisa fiscalizar essas
entidades porque elas estão perdendo sua finalidade de formadoras
profissionais e de assistência social aos trabalhadores da indústria e do
comércio e estão apoiando candidaturas como aquela, do Sr. José de
Alencar, e várias outras, inclusive de ex-colegas nossos. Assim, é preciso ir
à frente e denunciar. Agora, eles estão terceirizando os serviços; não têm,
praticamente, mais funcionários. Estão constituindo cooperativas que são
uma forma de sonegação de imposto de renda. Essas cooperativas bancam
os professores e instrutores que não têm vinculo empregatício. Isso é uma
imoralidade.

Vamos denunciar também as práticas contra os trabalhadores do SENAC,
entidade na qual trabalhei. Por ser candidato pelo PT, fui demitido.
Entretanto, se a candidatura for através de outro partido, tem todo o apoio.
Os trabalhadores dos serviços gerais do SENAC não estão podendo sair
para tratamento de saúde, na maioria das vezes doenças profissionais, no
horário de trabalho. E um desrespeito claro à legislação trabalhista que
existe em nosso País.

Outro problema que se observa é a perda de convênios de saúde para
todos os trabalhadores que se aposentam e para os trabalhadores que estão
na ativa, que foram à justiça em busca de seus direitos.

Em relação ao SESC, estou informado de que várias obras sem licitação
foram realizadas nos últimos anos e, pasmem, o sindicato nos informa que
até a escuta telefónica tem sido utilizada por cargos de chefia, para intimidar
o contato entre o funcionário e o sindicato. Sabemos que o que ocorre, hoje,
no sistema FIEMG - SESI, SENAI, SENAC e SESC -, é a política de
sucateamento dos serviços e dos trabalhadores públicos, como ocorre no
País, fruto dessa famigerada política neoliberal, política que privilegia
parcelas da população, ao invés de ampliar as oportunidades, privatiza
setores essenciais como a educação, ao invés de universalizar esse direito.
E uma política perversa, que tem colocado milhares de famílias em
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cargo. Tem que ser por concurso. Não vamos contribuir com esse "trenzinho
da alegria". Não vamos denegrir a imagem da Assembléia.

Existe também a questão dos concursos públicos nos cartórios. A
Constituição prevê concurso regulamentado por lei em 1994, e depois vem
um projeto aqui na Casa dizendo que nesse período não vai ter concurso.
Quem já estava, fica. Isso é imoral. E vem uma outra emenda dizendo que
aqueles que já estão no cartório terão que fazer concurso, mas entrarão com
cinco pontos por cada ano de serviço prestado no cartório. Essa é também
uma outra forma de marmelada.

Outro item: "Leilão inicia privatização da CEMIG. O Líder do Governo na
Assembléia admite que o Estado poderá perder o controle acionário da
estatal." Quem está admitindo isso é o Líder do Governo! Nós já estamos
falando isso há muito tempo. Mas o que também me assusta é quando o
Líder vai até o Palácio e diz que Deputado desconhece o teor dos projetos
que aprova. 'Nada menos que 90% dos Deputados - admite o Líder -
desconhecem não só os projetos de autoria do Executivo enviados à Casa,
mas também da própria lavra parlamentar." Nós, do PT, estamos entre os
10%, porque só votamos depois de uma avaliação. Aprofundamos as
discussões nas comissões e trazemos para o Plenário. Por isso é muito
perigoso Deputado ficar aqui obedecendo maestro em um "senta-levanta".
Depois vem o Líder e desmoraliza os próprios Deputados.

Concederei um aparte ao Deputado Marco Régis, do PPS. Gostaria que
V. Exa. partilhasse conosco a questão de analisar o projeto antes de votar.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Gostaria de dizer que o PPS,
através de seu único parlamentar nesta Casa, em reuniões do partido - já
que não temos bancada - tem feito a análise dos projetos que entram na
Assembléia Legislativa. Posso até dizer que, ao votarmos a privatização do
BEMGE, realmente fomos questionados se éramos oposição. Acontece que,
com toda veemência, defendemos a permanência no Estado de certos
setores estratégicos, como a PETROBRÂS, a Vale do Rio Doce e até de
setores dos serviços de telecomunicações, também entendemos o: o
Estado tem que ser diminuído, quer no plano federal, quer no estadua:. rlá
empresas, principalmente financeiras, que não se prestam ao fomento e que
se comportam como instituições financeiras, recebendo propostas
corruptivas e fazendo com que os Deputados se enveredem pelos seus
caminhos, auxiliando pessoas de pouca credibilidade moral. Precisamos nos
livrar dessas empresas. Não aprimorá-las, porque no estágio atual da
economia precisamos nos livrar delas.

O PPS tem se comportado eticamente aqui, na Casa, nos projetos mais
polêmicos. Tivemos oportunidade de votar como o PT em muitos projetos -
inclusive o do aumento da contribuição previdenciária dos funcionários
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públicos, que passou de 8% para 11,5% -' e com os Deputados mais
independentes desta Casa, inclusive com o Deputado Paulo Schettino e
outros da Bancada do PMDB, que votaram contra esse aumento da
contribuição previdenciária. Também entendemos que os funcionários não
podem continuar sendo responsabilizados pelas mazelas do Estado. Temos
de encontrar meios de tratar com dignidade os servidores do Estado.

Esclareço para V. Exa. que o PPS vota de acordo com decisões da
Executiva e, em certas ocasiões, de acordo com sua posição pessoal. Nem
sempre realmente a nossa posição, tanto do partido quanto pessoal, coincide
com a do PT.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Marco
Régis, Deputado sério, que tem realmente acompanhado os trabalhos da
Casa. Não é omisso, estuda as matérias e vota com convicção. Sabemos
disso, com certeza. Temos trabalhado juntos nas comissões.

Queria apenas lembrar o seguinte, completando a minha fala. Aquele
senhor da MGI que esteve aqui, sem ser convidado, que esteve por aqui nos
rodeando, falou o seguinte: não posso explicar jogo de xadrez para quem
entende só de futebol. Acredito que ele não pode ter se dirigido a nós, do PT,
porque, quando fomos apresentados, nós o abordamos. Ele disse: qual a
dúvida que o senhor tem? Eu respondi: para começar, sobre o excedente
entre o empréstimo e o que vai ser apurado. Onde está a diferença e quanto
vai para o Estado e para a MGI? Ele disse: 10% para o BNDES; 90% para o
Estado. Eu falei: onde está escrito isso? Realmente, no contrato, não
constava isso. Ele falou: vai haver um aditivo. Então, quem é mentiroso? E
ele que veio aqui sem ser convidado e falou mentira. O próprio Governador
chamou a sua atenção, dizendo que ele não poderia ter vindo aqui dar
palpites.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaríamos de reforçar a intervenção do nosso Líder, a fim de
deixar bem claro que estamos realmente diante de uma novela, "me engana
que eu gosto", que esse Governo está querendo impor a Minas Gerais, no
caso da CEMIG.

No nosso pedido de CPI, está expressa a questão da venda dos
eurobônus, ainda em 1993. Teríamos uma investigação completa sobre a
questão da CEMIG e das tramóias e mandraquices desse Governo, que posa
de honesto.

Gostaria de destacar a intervenção que lemos hoje na imprensa, do Vice-
Presidente do Tribunal de Contas, ex-Deputado Sylo Costa, que, por sinal, é
o relator da matéria que vai apreciar os contratos - do Governo com o
BNDES - que alienam o patrimônio da CEMIG. Ficamos estarrecidos, porque
aquele Conselheiro, que esperávamos agir como árbitro e não como parte,
pois vai dar um parecer, antecipou-se para a imprensa. Sou do tempo em
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que alguém que ia ser árbitro não devia ter opinião, mas sentença, posição.
Ele já manifestou sua posição, o que o toma suspeito. Não é à toa que dizem
que em Minas Gerais não temos Tribunal de Contas. Temos um "tribunal que
faz de conta". Faz de conta ao analisar as contas dos Prefeitos, porque
desde 1983 não analisa nenhuma conta da Prefeitura de Contagem,
estranhamente. E o inicio do segundo Governo do Sr. Newton Cardoso
naquele município. E um tribunal que faz de conta ao analisar, agora, a
questão do contrato que entrega a CEMIG a uma multinacional. E
lamentável, quero reforçar. E que possamos construir nesta Casa uma
legislação que extinga esse "tribunal do faz de contas" ou que o tome um
órgão fiscalizador, autônomo e independente, conforme a proposta do PT,
que seria a proposta de os Conselheiros entrarem no Tribunal por concurso
público, não por nomeação desta Casa ou do Governador, conforme
determina a Constituição.

Gostaria de encerrar, deixando bem claro que queremos que a situação
CEMIG fique às claras. CPI já! Vamos continuar insistindo nessa CPI.
Estranhamos o fato de que o PMDB tenha abandonado a Assembléia nesses
dias. Queremos saber se o PMDB é governo ou se também faz de conta que
é oposição. Queremos que o PMDB venha a este Plenário. Se seu Líder não
esteve aqui em nenhum dia desta semana, está aí como alma penada,
agindo de outra forma.

Esperamos, também, que o PDT, que se diz oposição em nível nacional,
não faça de conta que é oposição. O que queremos é a verdade. Se o
Governo não tem nada a temer, que nos desmoralize, porque estamos
lançando o desafio da criação da CPI, para que realmente todas essas
mandraquices na questão dos empréstimos e da venda das ações da CEMIG
sejam esclarecidas. O que é uma CPI? CPI é um instrumento de inquérito
policial que o Poder Legislativo tem. Podemos exercê-lo sem medo, sem
nenhum tipo de receio. E nos perguntamos: o que tanto o Governo teme
nesse caso da CPI da CEMIG?

O Deputado Marcos Helênio - Agradecemos a intervenção do nobre
colega, Deputado Durval Angelo.

Antes de conceder aparte ao Deputado Marco Régis, lembramos que
deveríamos cobrar a adesão a essa CPI do PPB. O PPB se arvorou em
oposição. Pelo menos o cargo eles ganharam - Liderança de Minoria. O
Regimento Interno diz que minoria é aquela que se opõe à maioria. O PPB
também tem que se definir. O cargo ele assumiu e, na prática, vai agir como
oposição?

Vou conceder aparte ao Deputado Marco Régis, mas há três aspectos
também que fortalecem a questão da CPI.
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processo de entrega que esse Governo vem fazendo. Pois, hoje, temos a
marcha dos trabalhadores rurais sem terra, que saíram de Governador
Valadares, de Rondonópolis e de São Paulo, e estarão fazendo, no dia 17 de
abril, um grande ato: nós estaremos em Brasília. Vamos, sim, acampar,
queira o Presidente do Congresso ou não, porque é um espaço público, e os
trabalhadores estarão lá, fazendo uma grande manifestação para dizer ao
povo brasileiro que querem terra para plantar, produzir comida e, ao mesmo
tempo, querem, também, defender os interesses deste Pais, defender a Vale
do Rio Doce e a CEMIG.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Quero parabenizar o Deputado
pela defesa dos sem-terras, porque acho que é importante fazer essa defesa,
mas o Deputado parece que está defendendo os sem-chapéus também,
porque está usando chapéu dentro do Plenário. E um Deputado de quem eu
gosto, é do coração, mas acho que temos de defender os interesses dos
menos favorecidos com outras coberturas, não com coberturas de cabeça.

O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de colocar que, pelo regimento,
estamos com os trajes adequados para adentrar no Plenário e participar do
debate. Esse é apenas um instrumento dos trabalhadores e é um direito
regimental e constitucional estarmos, aqui, demonstrando e colocando
claramente. Não estamos contra o decoro, mas apenas querendo falar em
nome dos trabalhadores rurais sem terra, que não podem ocupar esta
tribuna, pois somos seus representantes. Nós, da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, e vários outros Deputados, queremos, desde cedo, participar
das caminhadas, e vamos participar do ato na Praça Sete. Queremos, sim,
que todos saibam que os trabalhadores rurais e essa marcha são
fundamentais para o processo de democratização deste Pais, para chamar a
atenção deste País para um debate fundamental, que é a questão da terra e
da defesa dos interesses do nosso Pais.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado Gilmar
Machado, quero, antes de tudo, dizer o que talvez não seja preciso. V. Exa.
é um homem público, e um homem público preza o nome, porque o nome
mais vale que as riquezas, que o ouro e a prata. V. Exa. é um homem que
goza de minha admiração pessoal. E, também, meu irmão, homem que
defende os interesses do Estado, homem probo, homem cristão. Mas a
minha interferência se dá para dizer uma coisa muito importante - estamos
no Grande Expediente, e farei uso de 1 ou 2 minutos, no máximo, para me
expressar -: este Deputado julga que a reforma agrária, no Brasil - e ouça-
me antes de me interpelar, Deputado -, seria desnecessária se a União
tivesse uma política agrícola e repartisse suas terras, assim como os Estados
e os municípios, e se - com todo o respeito à denominação e aos irmãos em
Custo dessa denominação - a Igreja Católica Apostólica Romana doasse
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para os sem-terras o patrimônio, os latifúndios do clero, entrando a União
com uma política de apoio agrícola. Temos Bancos, temos dinheiro para
isso, uma vez que já foram investidos quase R$40.000.000.000,00 para
salvar banqueiros. A ênfase deveria ser dada não só ao assentamento,
porque assentar sem dar ao homem a estrutura, a doutrina agrícola, é
burrice, pois o colono larga a terra, vende-a e vai embora. Isso já está
provado. Será como no México. Entretanto, Sr. Deputado, se V. Exa. prestou
atenção, percebeu que usei o verbo no futuro do pretérito: a reforma agrária
seria... Mas como isso não acontece, ainda que alguns proprietários achem
que se trata de um mal, eu diria que é, dos males, o menor. A reforma
agrária faz-se necessária e urgente.

Detendo a reforma agrária não porque seja, como alguns já disseram,
comunista. Nada disso, sou um capitalista moderno, sou pelas cooperativas,
um liberal por filosofia. Mas os países do Primeiro Mundo, como os Estados
Unidos e o Japão, experimentaram reformas agrárias. Não existe manual de
Governo, Srs. Deputados, mais inteligente, mais científico que a Lei Social
de Deus. V. Exa. sabe que sou bacharel em Teologia, professor de
Antropologia e Filosofia. Ensinei a adorar a Lei do Senhor, a mais perfeita
que existe. E Deus instituiu a reforma agrária, quando o povo de Israel
entrou na Terra Prometida. Excelência, a terra é do Senhor. Retardado é
aquele que acha que a terra lhe pertence. Acumula, acumula, acumula... e,
depois, é sepultado, embora, às vezes, deixe fortuna para o filho.

Meu pai, Sr. Deputado, legou-me a mais desejada herança que um pai
poderia legar a um filho. Foi um advogado célebre, imbatível, mas morreu
pobre. A herança que ele me legou foi o caráter, o bom nome, a integridade.
Tive que lutar, estudar, trabalhar para sobreviver. Admiro meu pai e digo
sempre que pode não ter sido o mais feliz, mas é um dos mais amados pais
do mundo. Ele me legou a herança de seu nome, em Januária. Foi ele que
lançou, na política, o nosso Deputado Cleuber Carneiro, a quem muito prezo
e respeito. Minha família vem de políticos. Políticos foram meu bisavô e meu
avô, que também me legaram a herança do caráter. Ora, a pessoa que quer
legar terras e mais terras, sem legar o bom nome, a humildade, o caráter,
comete um erro. Sr. Deputado, o apego às coisas terrenas, da forma como
existe no Brasil, é idolatria. E quando o povo entrou na Terra Prometida,
recebeu de Deus, através de Moisés, uma Constituição:

"E eis que esta Lei será dada como Constituição para todas as
nações...., para que elas a copiem e sejam abençoadas, porque são
princípios elementares da Palavra de Deus. De 50 em 50 anos - vejam que
lógica férrea - a terra era dividida em partes iguais com as famílias. As
famílias recebiam uma doutrina, uma instrução agrícola, porque a terra dá
tudo. Já ouvi colega dizer que o nosso Norte de Minas é uma terra
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desgraçada. Não é assim. Que terra para frutas! Se nós tivéssemos ali, por
exemplo, pequenas empresas artesanais que produzissem nossos sucos - o
que contamina, hoje, não é o que entra, mas o que sai da boca; o homem
tem que ter domínio, não ser dominado -, nossa bebida de pequi, fruta
excelente, ou o suco da nossa manga rosa, enfim, se a terra fosse
distribuída, e o Governo ensinasse as práticas dos Kibutzim, daria certo. Eu
propus, à época, a S. Exa. o Presidente Agostinho Patrús, uma ida da
Comissão de Ciência e Tecnologia a Israel para estudar e ver o que eles
aplicaram nos Kibutzim. Não quiseram. Mas a necessidade da reforma
agrária é imediata, pelo fato de que o nosso País é um país de injustiças. O
clamor dos sem-terras, na verdade, é o clamor dos desesperados, dos
miseráveis, mesmo.

Encontrei uma vez, em Montes Claros, um homem deitado na rodoviária,
com 12 filhos. Falei: "Meu Deus, não tem jeito, ele sabe plantar, mas não
tem jeito!". O nosso Presidente, Fernando Henrique Cardoso, está certo com
relação ao imposto sobre as terras improdutivas; se ele realizar o que diz,
esse imposto virá mesmo para viabilizar uma imediata reforma agrária. Do
contrário, o povo brasileiro vai ficar decepcionadissimo com a incerteza de
promessas que se estendem, se estendem e nunca são cumpridas. Muito
obrigado, Sr. Deputado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Queremos agradecer, e, realmente,

como conhecedor da palavra, V. Exa. colocou exatamente o que quero dizer,
pois a primeira reforma agrária, que estudei, está na • Bíblia. Foi ali que
aprendi que deveria entrar na luta pela reforma agrária. Foi estudando a
palavra de Deus que vi a necessidade da redivisão. E exatamente por isso
que, em janeiro, no Triângulo, participamos de cinco ocupações diárias nos
Municípios de Santa Vitória e União de Minas e, em fevereiro, em uma
fazenda, em Perdizes. Lá, nós já temos quatro assentamentos e seis
acampamentos. O pessoal está produzindo. A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais da Assembléia vai até lá segunda-feira e vai poder
ver a felicidade do povo, colhendo o seu arroz, feijão e milho. São pessoas
que estavam passando fome na periferia da cidade e, hoje, estão plantando
num pedacinho de chão, tendo o seu alimento e dando educação para os
seus filhos. Não estão vendo os seus filhos terem que se prostituir na cidade.
E exatamente isso que queremos. Por isso ficamos felizes. Queremos que o
povo de Minas saiba o que está acontecendo em Iturama, União de Minas,
Santa Vitória, Guriatã e Perdizes, para que vejam que é possível fazer
muito. E o Governo, até agora, nada. Nesses quatro assentamentos, o
Governo passou a terra, a qual ainda não demarcou. Mas eles estão
conseguindo, através de seus esforços, fazer com que a terra produza.
Imaginem se eles tivessem o apoio, como estariam hoje! E exatamente isso



1
127

que queremos demonstrar. Dessas terras improdutivas que foram ocupadas,
uma delas foi objeto de votação nesta Casa - a de Porto Feliz, fazenda
gritada. Com o projeto do Governador Azeredo, a terra foi para os
trabalhadores rurais.

E isso o que está acontecendo em muitas regiões do Estado. Os
fazendeiros grilaram terras que deveriam estar nas mãos dos trabalhadores,
e não estão. Para quê? Para nada, apenas para especulação. Queremos
inverter essa situação. Além dessa luta, queremos...

O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Sr. Deputado, V. Exa. sabe da
admiração que tenho por V. Exa. V. Exa. fez uma apologia do chapéu que
está usando neste momento, ferindo o nosso Regimento Interno. Mas.
qualquer maneira, eu, que gosto tanto de debater com V. Exa., pediria c
tirasse o chapéu para que eu pudesse continuar a falar sobre o assunto
abordado, que é a reforma agrária.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Deputado, se o boné, se a cor
vermelha o incomoda, para não ferir muito o ilustre Deputado, tiro o boné.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Agradeço a V. Exa. A luta de
V. Exa. é a luta de todos os brasileiros, com relação ao problema da reforma
agrária. No entanto, somos frontalmente contra esse tipo de ação dos sem-
terras, porque estão invadindo não só as propriedades improdutivas, como
também as produtivas. Acredito que apenas dar a terra não adianta, porque
não resolve o problema daqueles que a querem. A terra é fundamental para
viabilizar a vida daqueles que estão sem condição de sobrevida. Mas é
importante que o Governo direcione recursos para criar uma infra-estrutura
naquela terra, a fim de desenvolver e criar uma condição de vida melhor.

No meu entendimento, a reforma agrária passa, primeiramente, pela
regularização da situação daqueles que têm terra e que não têm como viver.
Não adianta o Governo dar a terra ao indivíduo, pois não irá resolver o
problema. Como disse V. Exa., ele vai plantar o arroz no primeiro ano e
depois vai passar fome, porque ele não tem como continuar produzindo
nessa terra. Deve haver uma certa disciplina, porque há leis constituídas e
que devem ser respeitadas. Há defesa daqueles que são proprietários de
terras que não são devolutas, terras com registro e que são invadidas. Deve
haver melhor orientação por parte daqueles que são líderes, como V. Exa.,
para que não invadam as propriedades que são produtivas. E natural que o
Governo procure meios para fazer com que as propriedades improdutivas se
tomem produtivas. Deve-se desapropriar essas terras ou fazer com que o
indivíduo faça a propriedade produzir. Por exemplo, agora está entrando em
vigor a lei do ITR.

Sr. Deputado, pediria a V. Exa. que desse conhecimento aos sem-terras
de que há uma preocupação constante das pessoas de bom-senso no País e
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em Minas Gerais, que querem realmente resolver os problemas daqueles
que não têm terra. Mas, primeiramente, é importante resolvermos os
problemas dos que têm terra e estão passando fome. V. Exa. sabe da
migração do meio rural para o meio urbano, criando uma série de condições
nefastas na periferia das grandes cidades, quando o indivíduo deixa o meio
rural por falta de condições, que o próprio Governo criou com a CLT.

Com a aquiescência do Deputado Gilmar Machado, concedo um aparte
ao Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Gostaria de fazer um aparte
ao aparte, para colaborar com o expositor. O assunto é de suma importância,
e V. Exa. sabe que o diálogo é princípio da lógica. Evidentemente, o nosso
companheiro está certíssimo, porque a nossa política tem expulsado os
homens da terra. A nossa política não é nada agrícola, não é voltada para a
terra. Pelo contrário, se esses sem-terras assumirem terras com a política
que está ai, morrerão de fome ou venderão a terra e voltarão para a cidade.
O Governo dificultou muito.

Há que fazer benesses, há que dividir. E bom dizer que, com relação ao
salário, à época da escravatura, os escravos sofriam bem menos que um
trabalhador de hoje.

Terminando, digo que esse assunto é de suma importância. Há setores
que me observam, e eu quero expor o meu ponto de vista: sou plenamente
favorável à reforma agrária, sei que o clamor dos sem-terras é um clamor
genuíno de um povo sofredor. Mas eu também sofro muito, porque existem
pessoas que, com más intenções, estão entrando nesse meio, usando até
inocentes para fazer guerrilhas e instigar à violência. Muito obrigado.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte)* - Gostaria de concluir,
Deputado, dizendo o seguinte: não existe ninguém de bom-senso - gostaria
de repetir isso - que não queira que todos os brasileiros tenham uma boa
qualidade de vida, principalmente aqueles do meio rural. Como oriundo do
meio rural, conheço profundamente esse problema, em virtude de haver
começado a primeira reforma agrária, porque distribui quase leDalq. de
terra. Fiz essa distribuição de uma forma obrigatória e não de minha livre e
espontânea vontade, porque era uma propriedade privada, com registro ...
Inaudível.), com 145 anos de cadeia sucessória ininterrupta. O Vice-
Governador do Estado da Bahia nasceu naquela fazenda.

Fizemos a distribuição dos lotes através do ...(- Inaudível.), na Bahia. No
entanto, não existe um só daqueles indivíduos que esteja lá, cultivando as
terras, pois todas foram vendidas. Hoje são lavouras de café, que pertencem
a grandes proprietários. Assim, vejo que existe a necessidade de criarmos
condições para fixarmos o homem com seriedade, com postura, com os pés
no chão, conforme a realidade brasileira exige. Tais distorções devem ser
corrigidas, para que haja a infra-estrutura necessária á fixação do homem no
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meio rural não só com políticas agrícolas e agrárias, mas, também, com
políticas voltadas para o desenvolvimento do potencial e da vocação de
cada cidadão, evitando, assim, que ele saia da sua região, da sua terra, em
direção às grandes cidades.

Portanto, é muito importante tudo isso que V. Exa. defende. A nossa
colega Maria José Haueisen diz sempre que não se trata de invasão, mas de
ocupação. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença. E a mesma coisa
do socialismo. Fala-se em direita e esquerda. Para mim não existe direita e
esquerda, pois socialismo é a absorção do homem pelo Estado. Então, o
indivíduo pode ser da direita ou da esquerda, que tudo fica do mesmo
tamanho. Por isso, ás vezes, a Deputada Maria José Haueisen brinca
comigo, dizendo que eu sou um PT camuflado. Não sou um PT camuflado.
Eu sou um defensor dos interesses daqueles que não têm condições de
sobrevida neste Estado e neste País. Vou continuar sendo assim, porque sou
um homem comunitário e acho que todos devem ter condições de sobrevida,
principalmente os menos afortunados.

E importante que V. Exa. leve uma mensagem a esses sem-terras, para
que eles não invadam a propriedade alheia, a propriedade privada. Eles
devem, primeiro, solicitar ao Governo condições para realizar uma divisão
equânime das terras improdutivas, ou seja, terras da Igreja, do Exército,
enfim, terras que possam ser cultivadas. No entanto, é necessário que o
Governo dê condições para que as pessoas sejam mantidas nas terras, pois
elas serão o espelho para as outras pessoas que estão fazendo a mesma
reivindicação.

V. Exa. é inteligente, e, portanto, não está fazendo tais defesas com o
objetivo de usar o povo, usar a miséria do povo, como muitos políticos o
fazem, principalmente os políticos do PT. Tenho certeza disso. Conheço de
perto V. Exa. e sei que é um homem que não usa isso para tirar proveitos
eleitoreiros. V. Exa. usa isso para diferenciar e modificar o tipo de vida
dessas pessoas menos favorecidas. Portanto, quero parabenizá-lo, além de
agradecer o fato de V. Exa. haver tirado o chapéu para que pudéssemos
debater. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado, eu gostaria de fazer
duas observações. Em primeiro lugar, estamos discutindo o processo de
reforma agrária. Infelizmente, muita gente tem a idéia de que a reforma
agrária consiste somente em repartir a terra. Não é só isso. Trata-se de um
processo de redivisão e produção das terras.

Nenhum trabalhador deseja ser jogado somente. Ninguém acha
engraçado ou bom morar num barraco de lona preta. Não sei quantas
pessoas aqui presentes já passaram por tal experiência. Mas eu conheço
essa realidade, conheço o sofrimento por que passa um indivíduo que mora
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às margens de uma rodovia, durante três ou quatro anos, debaixo de uma
lona preta.

Durante o dia, quando está aquele calor infernal, as pessoas não
agüentam ficar lá dentro. E, quando chega a noite, como há
desaquecimento, fica pingando a noite toda. As pessoas ficam, a toda a
hora, acordando para tirar os pingos que caem do barraco. Elas vivem uma
dificuldade imensa para conseguir esse espaço.

Quero colocar que os trabalhadores sabem, exatamente, o que querem,
que é uma política global. Quando Fernando Henrique estendia os cinco
dedos da mão, não tinha a questão da reforma agrária. E, hoje, eles têm que
discutir a questão da reforma agrária. Os trabalhadores fizeram com que
Fernando Henrique discutisse uma questão que não queria. Eles puseram
essa discussão na pauta, e nós estamos tentando ter uma política
diferenciada.

No Triângulo, eles não plantam há um ano, apenas. O nobre Deputado
pode ir lá visitar assentamentos de quatro anos. E, hoje, V. Exa. vai ser
convidado - e eu já quero deixar, de público, a Assembléia convidada. Vão
inaugurar, em Uberlândia, a primeira loja de produtos de sem-terra e de
acampados do Triângulo e do Alto Paranaíba, no mês de março, para
comercializar sua produção. Eles não querem ser explorados pelos
atravessadores. E essa é uma política com a qual estamos solidários, porque
tem o processo da ocupação, o processo da legitimação. Acompanho esses
trabalhadores desde 1986, quando já lutavam para tentar ganhar essas
terras; só depois das ocupações, a partir de 1989, eles conseguiram ser
assentados. E, agora, na segunda-feira, a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia vai ter a oportunidade de visitar a região, para
que haja novos assentamentos ali. Queremos, exatamente, garantir um
processo de educação. Todos os assentamentos já têm uma escola com
metodologia desenvolvida pela Prefeitura. A escola é, também, utilizada
pelos próprios trabalhadores, para desenvolver sua cultura, o que eles,
realmente, têm de importante. Podem utilizar a escola livremente, não como
as novelas colocaram, jogando a bandeira vermelha para lá. Os
trabalhadores continuam resistindo, inclusive, contra a questão ideológica,
que é colocada contra eles.

O que estamos colocando é que essa massa de trabalhadores rurais sem
terra é contra a impunidade. Foram baleados trabalhadores no Pontal.
Mandaram prender algumas lideranças dos trabalhadores sem terra e soltar
os que mandaram atirar nos trabalhadores. Os policiais continuam impunes.
Na marcha que saiu de Rondonópolis, que já está em Goiás, a polícia teve
que prender. Depois, foram descobertas quatro pessoas infiltradas, enviadas
pela Secretaria Especial - antigo SNI -, exatamente, a mando do Presidente
Femando Henrique. Já estamos com os nomes dessas pessoas e estamos
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vigiando as marchas, porque o Governo infiltra pessoas para criar tumulto e,
depois, jogar a culpa nos trabalhadores. Já entregamos quatro pessoas que
pertencem ao antigo SNI, que foram infiltradas a mando do Governo
Fernando Henrique, para tumultuar a marcha. Só que nós, trabalhadores,
não vamos aceitar as provocações e fazer o tumulto que querem que
façamos, como imaginavam que os trabalhadores fariam hoje, em Belo
Horizonte. Quando chegamos na Vale do Rio Doce, ela estava totalmente
fechada. Tinha entrado na justiça, mandando a polícia ficar lá, vigiando,
imaginando que fôssemos ocupar o prédio. Os trabalhadores não querem
isso. Os trabalhadores querem discutir, dizer para a população que é preciso
que olhem um pouquinho mais para eles.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Companheiro Deputado
Gilmar Machado, quero fazer coro com sua intervenção de apoio à marcha
dos trabalhadores rurais que lutam por terra e também à manifestação que
V. Exa. está fazendo em apoio à questão da reforma agrária. E uma pena
que tenhamos no Plenário menos de 10% dos Deputados desta Casa. Esse é
um assunto que deveria interessar a todo o Poder, a toda a sociedade
brasileira.

Ao manifestar o meu apoio às reivindicações dos trabalhadores sem-
terras, da qual participei nesta manhã, não poderia deixar de fazer alguns
contrapontos na intervenção do colega, que muito nos honra aqui com sua
presença, participando do debate. Isso é de grande valor e mostra a sua
postura democrática, apontando a contradição, para que possamos
aprofundar melhor o debate.

Gostaria de dizer ao Deputado Wilson Pires que a questão da reforma
agrária não é uma medida socialista. Todos os países capitalistas, no seu
fluxo de desenvolvimento, realizaram a reforma agrária. E foram reformas
agrárias violentas, em relação à tímida, pacifica mas corajosa e resistente
reforma agrária das ocupações de terra. O invasor norte-americano no Japão
pós-guerra confiscou a terra, com títulos da dívida agrária, resgatáveis em
30 anos, e a maioria não paga. Na Coréia, o processo não foi diferente.
Então, se esses Estados viram como imperativo ao seu desenvolvimento
uma política de reforma agrária muito mais rígida, muito mais dura do que os
setores esclarecidos da sociedade brasileira defendem, acho que não
devemos temer nem entrar em discussão ideológica.

Podemos, sim, fazer discussão ideológica do modelo de sociedade que
queremos, mas entendo que passaria muito longe da questão da reforma
agrária.

O que temos neste País são as classes produtoras ou as classes
proprietárias rurais, que, na maioria das vezes, não são legitimas donas da
terra, porque foram terras griladas, como em Minas Gerais, onde 30% de
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terras próprias para agricultura sâq devolutas, daqueles que se dizem
legítimos proprietários. E uma clasé atrasada, míope, que não enxerga
além do inicio da invasão deste País, além de que poder significa quantidade
de terra, como posse de Sesmaria.

Hoje, defender reforma agrária é, antes de tudo - e ai sim, questão
ideológica. Ver essas classes proprietárias rurais que são míopes, atrasadas,
reacionárias, e não conseguem enxergar, nem num marco do capitalismo,
algum avanço.

A sociedade não se divide entre os bem e os mal-intencionados. Divide-
se entre aqueles que querem o progresso e o desenvolvimento com justiça
social, com distribuição de riquezas. Isso é ser esquerda. E aqueles que
defendem a manutenção de privilégios, isso sim, é ser direita.

Todos sabemos que a questão não é só terra. Primeiro, o movimento dos
sem-terras luta pela terra. Depois, pela política agrícola, pela questão do
crédito, pela assistência técnica. É num conjunto que essa luta se dá. Acho
que a terra é um elemento fundamental. Sem ela, os outros pontos não
podem ser vistos, nem discutidos. Hoje, o acesso á terra, neste País, ser
livre é uma questão urgente. Inclusive em face dos problemas urbanos como
V. Exa. falou, como o inchaço, a questão da prostituição, da marginalidade,
o problema cultural que representa o vínculo da maioria dos nossos cidadãos
com a realidade rural, envolvendo o aspecto da religião e dos valores
culturais.

Fazendo esse contraponto, vamos entrar com um requerimento, para
que esta Casa se faça representar, oficialmente, no dia 17 de abril, no
encontro do Movimento dos Sem-Terras, quando trabalhadores rurais em
marcha de todo o País estarão chegando ao DF, para estarem com o
Presidente da República e com o Presidente do Congresso Nacional.

Dessa forma, nessas duas condições, pelo menos, esta Assembléia vai
ser bem clara, assumindo a posição de que quer a reforma agrária neste
País.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado Durval
Ângelo, pela contribuição. Concordamos com o que foi colocado e queremos
dizer que estaremos apoiando o requerimento de V. Exa.

Para concluir, no que diz respeito a essa questão, esperamos,
sinceramente, que este debate não fique restrito ao tempo que durar essa
marcha, mas que ela nos permita, de fato, discutir concretamente os
problemas enfrentados no campo e, ao mesmo tempo, garantir que essas
pessoas possam viver e ter qualidade de vida.

Discutirei um assunto, mas serei breve porque o nosso Líder, Deputado
Marcos Helênio, já o abordou, e o Deputado Durval Angelo também, numa
questão de ordem, já o mencionou. Realmente, ficamos estarrecidos quando
abrimos os jornais nesta quinta-feira e lemos o nome da empresa que vai
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ganhar o leilão da venda dos 33% do capital votante da CEMIG. Os jornais
disseram que o Governo já entregou um pré-relatório à Bolsa de Valores,
para as companhias. Apenas nós não tivemos acesso a ele. Está tudo
pronto. Foi tudo montado para que uma empresa norte-americana possa
assumir a CEMIG. Primeiro, como o Deputado Marcos Helênio leu, foi tirado
do estatuto que capital externo não pode participar. Essa foi a primeira
modificação para adequar o regimento. Segunda questão: o Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica já garantiu que vai reajustar as tarifas
de energia elétrica. Ele já negociou o aumento do preço, porque a empresa
norte-americana quer lucro. Ela vem para ganhar dinheiro. Então, já está
garantido que o povo vai ter que pagar mais caro para ter energia em casa.
A empresa queria, também, que o Governo financiasse 60% do valor que ela
vai pagar, mas o BNDES, que, hoje, é o responsável pelas ações, só queria
financiar 40% - quer dizer, os 33% da CEMIG serão comprados com o nosso
dinheiro, porque o BNDES é um Banco brasileiro. Ao fim, o BNDES abriu
mão e vai emprestar 60% do valor, ou seja, R$720.000.000,00. em longas
prestações, com juros abaixo do mercado. Com  isso, a empresa norte-
americana vai comprar parte da CEMIG e passar a ter direito á Vice-
Presidência e a mais três diretorias importantes: de Suprimento, de Material
e de Produção e Transmissão. Então, já está tudo acordado. Nós estamos
fazendo o quê? Gostaria que os Líderes do Governo estivessem aqui para
discutirmos. Na semana que vem, o Vice-Governador vai viajar para a
Europa e não poderá vir, mas cobraremos de quem o vier representar.

Vamos continuar insistindo: é uma imoralidade o que estão fazendo com
a CEMIG. O Governo de Minas vai ficar marcado na história. Eduardo
Azeredo vai ficar na história de Minas Gerais como - o homem que entregou a
CEMIG ao capital internacional, como o homem que a doou, já que estão
entregando 33% de uma empresa que vale mais de R$6.000.000.000,00,
para que o Governo fique com R$1.200.000.000.00. Só que 10% é a taxa
que estamos pagando para negociar. Nenhuma corretora cobra isso. Nos
precatórios, a briga era 3,5% para as corretoras. O BNDES vai cobrar de
Minas Gerais 10% para negociar essas ações. Vamos pagar, de corretagem,
10% de R$1.200.000.000,00. Todo esse dinheiro vai embora só para os
corretores venderem-na-

Todo o mundo paga, inclusive aos corretores de imóveis, 5%, quando
vende alguma coisa, mas o BNDES está cobrando, e Minas irá pagar, 10%
só para servir de intermediário na negociação. Está escrito no contrato. E o
Conselheiro do Tribunal de Contas disse que esse é um problema sanável
Isso foi o que ele disse inicialmente, o que achamos um escândalo. Então,
vamos pagar parte dos empréstimos que já tinham sido feitos. E vai sobrar
em tomo de R$600.000.000,00 para o Governo de Minas. A nossa dívida foi



134
renegociada em tomo de R$11.500.000.000,00, e vamos pegar
R$600.000.000,00. A mesma coisa irá acontecer com a Vale do Rio Doce. O
preço mínimo é de R$10.000.000.000,00, mas o que irá caber ao Governo
será R$3.000.000.000,00. Não significa nada em relação â divida ou ao
investimento que poderemos fazer, se compararmos ao seu valor real e ao
que ela nos oferece.

Na próxima semana, a Bancada do PT continuará insistindo, semana
após semana, até a saída do edital e durante todo o processo de venda.
Vamos continuar dizendo que estão entregando nosso patrimônio e vamos
resistir. Não somos adeptos da violência. Defendemos a pacificação. E a
forma pacifica que temos é utilizar esta tribuna e participar das
manifestações de rua, como vamos fazer daqui a pouco, na Praça 7, com os
sem-terras.

Para finalizar, dia 8, estaremos discutindo outro assunto fundamental.
Segundo minha concepção, esse é um dia de reflexão. E o Dia Internacional
da Mulher. Precisamos refletir sobre as nossas ações. Procuro superar, na
medida do possível, o machismo que ainda tenho e assumo, tentando
superá-lo. Assim, poderemos construir uma sociedade mais humana e mais
fraterna. E preciso que homens e mulheres tenham liberdade para discutir
suas questões em pé de igualdade. Infelizmente, ainda temos distorções. As
vezes, eu ainda me pego em deslizes. Entretanto, espero discutir,
fraternalmente, com as companheiras; e que possamos construir uma
sociedade diferente, onde o machismo seja, de fato, superado e possamos
ter uma nova relação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - Deputado Cleuber Carneiro, que preside

esta reunião, Srs. Deputados, distinto e seleto público que nos vê e que nos
ouve, representantes da imprensa, povo de Minas Gerais, aqui, nesta Casa,
nesta sessão de hoje, foram tratados assuntos da maior importância para
toda Minas Gerais. Eu não poderia, também, deixar de trazer mais um
assunto que consideramos importante. (-Lê:)

"Refiro-me ao fato de que Belo Horizonte vai sediar nos dias 13 a 16 de
maio o maior evento econômico do País neste ano: a) - a 111a Reunião de
Ministros Responsáveis pelo Comércio do Hemisfério e b) - o hP Fórum
Empresarial das Américas. Encontro em que Ministros, diplomatas e
empresários de 34 países estarão aqui discutindo as bases para a
implantação, a partir do ano 2005, da Área de Livre Comércio das Américas -
ALCA.

Trata-se de um projeto de suma importância para o Brasil, no contexto de
internacionalização que tem caracterizado as relações mercantis às vésperas
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do novo milênio. A formação de blocos econômicos e o fenômeno da
globalização já não deixam muito espaço para concepções individualizadas
de desenvolvimento.

Diante dessa tendência, a criação de um Mercado Comum
Interamericano poderá abrir novas perspectivas para o Pais, não apenas no
que diz respeito ao intercâmbio comercial, como também, e, principalmente,
na esfera política. A iniciativa requer negociações, exposição de interesses,
permuta de informações sobre as múltiplas realidades regionais -
procedimentos que favorecem uma integração maior entre as nações do
continente.

Por outro lado, é preciso estar atento às normas que regerão esse novo
mercado, para que ele represente, de fato, oportunidade de crescimento e de
estabilidade para os países-membros. Devem ser consideradas,
cuidadosamente, suas peculiaridades, demandas, domínio tecnológico,
capacidade de importar e exportar, entre vários outros fatores em análise.

A propósito, já começaram a surgir as primeiras divergências a respeito,
envolvendo interesses brasileiros e norte-americanos. Enquanto o Brasil, em
nome de diversos outros países, defende um processo criterioso e
amadurecido de conversações, incluída aí a consolidação do MERCOSUL,
os Estados Unidos pressionam por uma antecipação da agenda de criação
da ALCA, provavelmente movidos pelas vantagens que lhes traria a
desarticulação dos demais sócios nesse vasto negócio.

Estão em jogo as possibilidades de um crescimento seguro para o Pais
nas próximas décadas, assim como o estabelecimento de laços mais
afetivos com as demais nações do continente. Levadas a bom termo, as
negociações podem resultar não só no estreitamento das relações
econômicas, mas também, e principalmente, históricas e culturais, em clima
de respeito, autodeterminação, liberdade e harmonia. Nesse rumo, a
Associação de Livre Comércio das Américas poderá representar um grande
passo para o desenvolvimento conjunto da região.

Portanto, o encontro de Belo Horizonte deve ser preparado, discutido e
acompanhado com todo interesse, não só pelas instâncias governamentais e
pelo setor empresarial, diretamente envolvidos, como também pela classe
política e por todos os segmentos da sociedade. E o nosso futuro que está
em pauta.

O Fórum das Américas significa, também, de maneira particular, uma
grande oportunidade para o nosso Estado. Seremos. durante o megaevento,
vitrine privilegiada para os olhos atentos de lideranças políticas e
empresariais de nada menos que 34 países. Se soubermos, e saberemos,
sim, aproveitar esse raro momento, ele poderá abrir caminhos para um
profícuo intercâmbio com esse imenso mercado, independentemente dos
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debates e das articulações em tomo da ALCA. Novos investimentos, novos
empregos, novas possibilidades de incrementar nossa balança de
importações e exportações, podem ser gestados a partir do encontro do mês
de maio.

Da mesma forma, o evento é extremamente auspicioso para Belo
Horizonte, no ano em que a cidade comemora seu centenário. E uma
oportunidade para tomar mais conhecidos, internacionalmente, seus
atrativos turísticos, sua hospitalidade, suas características de metrópole que
alia o potencial econômico à qualidade de vida.

Gostaríamos, nesta oportunidade, de enviar nossas congratulações às
autoridades e às lideranças políticas e empresariais que, com visão de futuro
e espírito público, estão tomando todas as iniciativas e providências para a
realização desse grande acontecimento. Lembramos que, nesse esforço,
estão envolvidos recursos e intervenções provenientes das esferas
municipal, estadual e federal. E o Governador Eduardo Azeredo sempre
atento aos interesses de Minas constituiu uma Secretaria Executiva para
tratar desse assunto da maior oportunidade, que está sob a coordenação do
Dr. Reginaldo Arcuori.

Aproveitamos o momento para solicitar à Presidência desta Casa,
sensível às questões em foco e aos interesses do povo mineiro, providências
para que a Assembléia Legislativa também participe da divulgação e da
discussão do encontro, colocando a seu serviço seus instrumentos de
comunicação."

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Roberto
Amaral, sobre o assunto do Fórum das Américas que V. Exa. está
desenvolvendo hoje, queremos comunicar que será realizado, durante o
período desse evento, um fórum paralelo das centrais sindicais, dos
movimentos e das ONGs. Já tivemos a confirmação da presença de centrais
sindicais de 15 países e de ONG5 de 20 países para discutirmos, do ponto
de vista dos trabalhadores, como serão as novas relações trabalhistas e
outras coisas mais. Na Europa, está acontecendo, nesta semana, a greve
dos trabalhadores da Renault, já criando uma central sindical européia. Em
virtude da unificação da Europa, os trabalhadores começam a ver que eles
também precisam ter uma nova forma de se relacionar. Os sindicatos
também começam a mudar. Dessa forma, é importante que a Assembléia
possa acompanhar esse fórum paralelo que discutirá as novas relações
sindicais, mas de um outro ponto de vista. Esse acontecimento será
fundamental para o povo brasileiro. Quero parabenizar V. Exa. pelo brilhante
pronunciamento. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Roberto Amaral - Agradeço as palavras do Deputado
Gilmar Machado que, com certeza, vêm enriquecer o nosso pronunciamento
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e cumprir a nossa intenção, que é divulgar esse evento para toda Minas
Gerais. (- Lê:)

Estarão nos visitando, além das delegações governamentais, cerca de 2
mil empresários das mais variadas áreas de negócios. Para fazer a cobertura
jornalística do evento, são esperados aproximadamente 500 profissionais de
imprensa, de todo o mundo.

Vamos recebê-los de braços abertos, oferecendo-lhes toda a infra-
estrutura, todo o apoio logístico para que tenham de nós a melhor impressão
e para que o III Fórum Empresarial, a terceira reunião de ministros
responsáveis pelo comércio do hemisfério sejam um grande sucesso e
fiquem marcados pelo jeito mineiro de fazer amigos e conquistar novos
parceiros. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos para o Grande

Expediente. a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 7, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
a
	 LEGISLATIVA, EM 7 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Roberto Amaral
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Ambrósio Pinto - Antônio Roberto - Dimas Rodrigues - Dm15

Pinheiro - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado
- Gil Pereira - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis - Miguel
Martini - Raul Lima Neto - Roberto Amaral.

Falta de uQuorum
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara[) - As 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 10, ás 20 horas.
ATA DA i 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N°13.290
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Marco Régis, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado
Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB) e Antônio Roberto
(substituindo o Deputado Toninho Zeitune, por indicação da Liderança do
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PMDB), membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente
eleito na reunião anterior, o Vice-Presidente, Deputado Marco Régis, assume
a Presidência e, havendo número regimental, 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. Em
seguida, o Deputado Marco Régis, designado anteriormente relator da
matéria, passa à leitura de seu parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 13.290, o qual conclui pela manutenção do veto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Presidente suspende a
reunião para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência
solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Marco Régis, Presidente - Antônio Roberto - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.290

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II,
da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs veto parcial à
proposição de lei em epígrafe, que autoriza o Poder Executivo a efetuar
permuta de imóvel de propriedade do Estado por outro de domínio particular,
ambos constituídos de terrenos urbanos e respectivas benfeitorias, situados
no Município de Munaé.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 112, 1, °b", do
Regimento Interno, compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer, o
que fazemos atendo-nos, em especial, às razões da decisão do Governador
do Estado contidas na Mensagem n° 177197.

Fundamentação
Ao apresentar as razões do veto, o Governador invoca motivos de

interesse público para excluir da sanção o parágrafo único do art. 10 da
proposição.

Tal dispositivo contém norma que, no entendimento de S. Exa., além de
contribuir para a inviabilização da permuta, contém matéria que foge às
atribuições do legislador estadual.
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Com efeito, o parágrafo vetado estabelece o tombamento da benfeitoria do
imóvel de propriedade do Estado a ser permutado, o que inequivocadamente
contraria o procedimento prescrito pelas legislações federal e estadual
pertinentes. O tombamento de bens a serem preservados e inscritos no livro
próprio se faz por força de declaração, pelo poder público, de seu valor
histórico, artístico, paisagístico ou científico. A Lei n° 11.726, de 30112194,
que dispõe sobre a política cultural no Estado, em seu art. 90, § 1°, atribui
competência ao Conselho Curador do IEPHA-MG para decidir sobre o
tombamento estadual de bens culturais, que depende obrigatoriamente de
avaliação prévia. A concretização do processo é entendida, pela maioria dos
doutrinadores, como ato administrativo próprio do Poder Executivo.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela manutenção do veto oposto ao parágrafo

único do art. 1 0 da Proposição de Lei n° 13.290.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Marco Régis, Presidente e relator - Amaldo Penna - Antônio Roberto.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - jE PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ia Fase: Atas - Designação de comissão - Leitura do
compromisso de posse - Assinatura do termo de posse - Leitura do termo de
posse - Palavras dos Deputados Luiz Fernando Faria e Alberto Pinto Coelho
e do Sr. Presidente - 2a Fase: Abertura de Inscrições - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Maria Olivia - Ailton

Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Marcos Helênio - Marco Régis - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Avila - Wilson Pires.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

I a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 52-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas
sem restrições.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência procederá à posse do Sr. Luiz
Fernando Ramos Faria, sexto suplente pela Coligação Movimento Popular
Progressista Nacional, na vaga decorrente do falecimento do Sr. Deputado
Jaime Martins do Espirito Santo.

Designação de Comissão
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O Sr. Presidente - A Presidêutia designa os Deputados Alberto Pinto

Coelho e Errnano Batista para, em comissão, conduzirem a este Plenário o
Sr. Luiz Fernando Faria.

Leitura do Compromisso de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir, de pé, o

compromisso de posse do Deputado Luiz Fernando Faria.
O Deputado Luiz Fernando Faria - Prometo defender e cumprir as

Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar,
leal e honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Luiz Fernando Faria

a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por mim e pelo
Sr. 1 0-Secretário da Assembléia Legislativa.

- O Deputado Luiz Fernando Faria, o Sr. Presidente e o Sr. 10-Secretário
assinam o termo de posse.

• Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Luiz Fernando Faria.
Leitura do Termo de Posse

• Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
leitura do termo de posse.

O Sr. 1 0-Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a leitura do termo de
posse.)

Palavras do Deputado Luiz Femando Faria
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Romeu Queiroz; Sr. 1 0-Secretário desta Casa, Deputado Elmo
Braz; Srs. Prefeitos, companheiros, senhoras e senhores, quero antes de
tudo confessar aqui a minha emoção de estar sendo o protagonista deste
momento histórico. Histórico, sim, pois é a primeira vez, em 33 anos, que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais volta a ter um
representante de Santos Dumoni e da nossa região. Nosso último
representante nesta Casa foi o saudoso Wilson Modesto. São mais de três
décadas que nossas cidades ficaram sem seu representante legitimo. E
nossa região cansou de esperar. Cansou de ver o progresso passar direto em
cada porta e não parar nas nossas cidades. Assumo este cargo num
momento histórico da Zona da Mata. A vinda da Mercedes-Benz e suas
empresas satélites traz um grande impulso econômico para toda a região.

Por isso, e desde já, quero garantir a todos os meus correligionários, a
todos os eleitores de todas as cidades que confiaram em minhas propostas e
me colocaram hoje aqui. Quero garantir que trabalharei incansavelmente
para promover o progresso, o desenvolvimento, a melhoria na qualidade de
vida, a geração de empregos para os nossos cidadãos.
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Trabalharei incessantemente corno sempre fiz em minha vida como

empresário, para honrar cada voto de cada eleitor.
Quero passar agora uma mensagem especial para meus companheiros e

lideranças políticas das cidades em que obtive apoio e com as quais tenho
leais compromissos. Cidades como Paiva, Oliveira Fortes, Aracitaba,
Ewbanck da Câmara, Lima Duarte, Santa Bárbara do Tugúrio, Rio Pomba,
Ouro Branco, Jeceaba, São João dei-Rey, Santa Rita do Ibitipoca, Juiz de
Fora, Mercês, Santa Luzia, entre outras, tenham a certeza de que vou fazer
tudo que estiver ao meu alcance para promover o progresso e o bem-estar
do seu povo.

Para Santos Dumont, meu berço, minha cidade natal, onde cresci, me
criei, cidade onde vivo e pela qual tenho profundo carinho e respeito, garanto
que terá a partir de hoje um companheiro atuante, que vai lutar pelos seus
legítimos interesses, esquecidos há três décadas e deixados de lado por
políticos que não tinham nenhuma vontade de nos ver crescer, de ver
Santos Dumont novamente como um importante pólo de Minas Gerais. No
que depender de minha luta e minha vontade, do meu trabalho sério, podem
ter certeza, vamos traçar um novo e amplo caminho para um futuro de
progresso para Santos Dumont e nossa região.

Meu caro Presidente Deputado Romeu Queiroz, meus caros Deputados
companheiros da Assembléia, estarei sempre ao lado das propostas do meu
partido, ao lado do Governador do Estado, para que juntos possamos elevar
ainda mais Minas Gerais no cenário político e econômico nacional. Nosso
Estado, berço de políticos fabulosos só tem a servir, e muito, a nosso País.

Antes de finalizar, quero agradecer a minha família, a meus irmãos,
amigos, companheiros. A minha mulher Nadja, parceira de todas as horas. A
meus dois filhos, Dominique e o próximo herdeiro que nasce agora em abril.
Obrigado mesmo pela compreensão e por acreditarem na realização deste
nosso projeto não só político, mas também de uma forte preocupação
ideológica, preocupada com o futuro de nossos jovens e de nossas crianças.

Assumo agora, como sempre falei durante toda a minha campanha, meu
compromisso de trabalho. Muito trabalho para que juntos possamos honrar
nossa função de Deputado, representantes do povo e de seus interesses.

O primeiro passo para viabilizar qualquer projeto é acreditar. Em seguida
buscamos os meios e a quem vamos nos unir, pois sozinhos não chegamos
a lugar algum. Depois é colocar dedicação, garra, seriedade, ação, muito
suor e muito trabalho.

Vou lutar dia a dia para não decepcioná-los. E com muito orgulho que
assumo hoje a cadeira de Deputado Estadual da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Por Santos Dumont, pela Zona da Mata, por Minas Gerais e
pelo Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho
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Com muita honra, estou aqui para saudar o nosso novo companheiro de
bancada, Deputado Luiz Fernando Faria, e saudá-lo não só em nome da
nossa bancada, da coligação que nos proporcionou chegar a esta Casa,
juntamente com os companheiros do PFL, mas, antes de tudo, tenho a honra
de saudá-lo, como foi colocado pelo nosso Presidente, em nome do Poder
Legislativo.

Esta noite, com toda certeza, é uma noite singular, não só para o novo
companheiro que chega a esta Casa, mas para Santos Duniont e toda a
região, e isso já se faz sentir pela presença maciça neste Plenário. Antes de
tudo, isso representa quanto o novo parlamentar, que estréia na sua vida
pública, aqui, nesta Casa, tem de prestígio, bem como tem, também, de
responsabilidade para com o mandato que ora se inicia.

E muito importante ressaltar, neste momento, que esta Casa é uma casa
do povo, é um Poder que tem buscado incessantemente estar aberto aos
reclamos populares, fazendo um trabalho de descentralização das suas
atividades, um trabalho apoiado e assentado no seu quadro permanente que
é de alta qualificação técnica.

Nesta oportunidade, queremos aqui dizer que este Poder, que já é
fortalecido, sem sombra de dúvida, amplia as suas responsabilidades e
amplia também o seu poder de ser a caixa de ressonância da população, na
medida em que elege uma nova Mesa que tem à frente essa grande
Liderança, que é o Deputado Romeu Queiroz.

Queira, portanto, meu nobre companheiro, Deputado Luiz Fernando Faria,
receber os nossos votos de boas-vindas e que você possa, efetivamente,
representar nesta Casa a sua querida Santos Dumont, a Zona da Mata e os
interesses de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência cumprimenta o Deputado Luiz Fernando Faria, que assume,

nesta oportunidade, a vaga de Deputado Estadual, com a responsabilidade
grave de substituir o ex-Deputado Jaime Martins, que prestou relevantes
serviços a Minas Gerais, à sua região, o Oeste de Minas, o que aumenta a
responsabilidade do Deputado Luiz Fernando.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a l a Fase, a
Presidência passa à 2a 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.

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

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
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reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11,
às 20 horas, nos termos do editar 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 433 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
5 DE MARÇO DE 1997, DESTINADA A HOMENAGEAR O

DESEMBARGADOR MÁRCIO ARISTEU MONTEIRO DE BARROS,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Designação de

comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião - Homenagem
póstuma - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Gil Pereira -
Palavras do Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

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

Rezende - lvo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20h15min, a lista de

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

Ata
- A Deputada Maria OlIvia, 53-Secretária nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Arnaldo Penna,

Kemil Kumaira e Maria José Haueisen para, em comissão, conduzirem ao
Plenário o homenageado, as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado e representante
do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Desembargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
nosso homenageado; Desembargador Paulo Tinôco, Presidente eleito do
mesmo Tribunal; Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Geral de Justiça do
Estado e Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do TRE-MG;
o limo. Sr. Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do
Município de Belo Horizonte e representando do Prefeito Célio de Castro; o
Exmo. Sr. Juiz Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de
Alçada do Estado; os limos. Srs. Desembargador José Guido de Andrade,
Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, e Dr. Francisco
Américo de Manos Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-sé esta reunião a homenagem ao

Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado.

Homenagem Póstuma
O Sr. Presidente - A Presidência solicita um minuto de silêncio em

memória do nobre Deputado e ilustre colega Jaime Martins, falecido na
madrugada de hoje.

- Faz-se um minuto de silêncio.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira, autor do

requerimento que suscitou a realização da reunião.
Palavras do Deputado Gil Pereira

Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado; Exmo. Sr. Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
Estado e representante do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo;
Exmo. Sr. Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr. Desembargador Paulo Tinôco,
Presidente eleito do mesmo Tribunal; Exmo. Sr. Dr. Epaminondas Fulgêncio,
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Procurador-Geral de Justiça do Estado, Exmo. Sr. Desembargador Gudesteu
Biber Sampaio, Presidente do TRE-MG; Exmo. Sr, Juiz Joaquim Herculano
Rodrigues, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado; limo. Sr. Dr. Marco
Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do Município de Belo
Horizonte e representante do Sr. Prefeito Municipal, Dr. Célio de Castro;
Exmo. Sr. Or. José Guido de Andrade, Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros, desde a semana passada. todos nós estamos tomando
conhecimento, através da imprensa, de manifestações de membros do
Judiciário - muito justas e oportunas, por sinal - sobre sua caótica situação
diante dos demais Poderes do Estado e diante da sociedade.

Neste momento em que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e,
particularmente, este Deputado rendem suas homenagens a um
representante ilustre do Judiciário mineiro, necessário se toma emprestar de
público o apoio efetivo e sincero deste Poder Legislativo a essa luta, pois
ela, com certeza, se dá também em nome de um trabalho mais eficiente e
ágil em defesa dos verdadeiros interesses e anseios do povo de Minas
Gerais e do Brasil. O que se reivindica e se denuncia não são mais do que
condições básicas de atuação: autonomia, recursos técnicos e humanos para
dar andamento aos milhões de processos que abarrotam nossos fóruns e
tribunais.

A sobrecarga de trabalho e a carência de estrutura, contudo, não chegam a
abalar a competência e a integridade da Justiça mineira, em vista de seu
comprometimento com os princípios legais que sustentam nossa democracia
e com a resolução dos conflitos que lhe chegam às mãos. Essa postura
responsável e fundada na dignidade tem a inspirá-la o notável desempenho
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à frente do qual esteve,
nos últimos dois anos, o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros,
cuja amizade muito nos orgulha.

O povo mineiro, através da sua Assembléia Legislativa, não poderia deixar
de prestar homenagem ao Dr. Márcio Aristeu neste momento em que ele
encerra sua gestão, marcada pelo cumprimento rigoroso de suas atribuições,
pela inteligência, pelo bom senso e, acima de tudo, pelo espírito público. Sua
extensa carreira, no Ministério Público, nas lides acadêmicas - como
professor e mestre da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - e,
principalmente, na magistratura, é o atestado maior de sua capacidade e de
seu valor. Deixou exemplo de sabedoria e eficiência em diversas comarcas
do interior do Estado, nas quais pôde conhecer de perto a realidade do nosso
povo. Ocupou, posteriormente, sucessivos cargos na Capital, entre os quais
podem ser destacados os de Presidente da Associação dos Magistrados
Mineiros o de Corregedor de Justiça. Recebeu, por indiscutível merecimento,
as mais significativas condecorações dos Poderes Judiciário, Executivo e
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Legislativo, além de diversas outras, concedidas por instituições da
sociedade civil, tanto do interior quanto da Capital.

Na Presidência do Tribunal de Justiça, o Desembargador Márcio Aristeu
envidou todos os esforços para dar ao Judiciário mineiro as condições
estruturais e administrativas necessárias ao cumprimento de suas funções.
Entre as muitas iniciativas e realizações ocorridas durante sua gestão,
poderíamos citar o aprimoramento e a modernização da prestação
jurisdicional, principalmente através da informatização da Secretaria do
Tribunal, tarefa que está sendo estendida a todo o interior do Estado; a
implantação do Programa de Qualidade Total, que resultou em sensível
aprimoramento dos serviços, tanto jurisdicionais como administrativos, pela
redução do tempo gasto na execução das tarefas e pelo estabelecimento de
uma nova mentalidade de trabalho e de convivência; a instalação dos
Juizados Especiais, que já vêm produzindo efeitos concretos na
racionalização e democratização do atendimento prestado à comunidade; a
criação do Protocolo Integrado, que proporcionou maior rapidez no
recebimento e encaminhamento de petições de processos; a construção e
inauguração do prédio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes,
obra que permitiu, pela primeira vez, a realização do Curso de Formação
Inicial para Magistrados, nos moldes determinados pela Lei de Organização
Judiciária; a realização do 1 Censo dos Servidores da Secretaria do Tribunal
e da Justiça de Primeira Instância e a implantação do Plano de Carreiras,
com vistas a valorizar e estimular os servidores; a construção e a reforma de
fóruns de um grande número de comarcas espalhadas por todo o Estado.

Nesse item, gostaríamos, em nome da nossa gente do Norte de Minas, que
temos a honra de representar nesta Casa, de fazer um agradecimento
especial e particularmente pessoal ao ilustre Desembargador, por ter
autorizado, a nosso pedido, a construção do novo prédio do fórum de Montes
Claros, antiga reivindicação dos Juizes, Promotores, advogados, servidores
e da comunidade daquela região.

O novo fórum de Montes Claros, que já está em execução, não é uma
conquista pessoal e individual deste Deputado, mas de toda a sociedade
montes-clarense, com especial destaque para a classe dos Magistrados,
Promotores e advogados, que sempre nos emprestaram apoio irrestrito nesta
luta.

Aqui nesta Assembléia, também tivemos o respaldo inquestionável e
valioso dos colegas Deputados que compõem a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que, conosco, se reuniram em Montes Claros e
ouviram a reivindicação da família judiciária clamando por melhores
condições materiais de trabalho. A esses Deputados, o nosso
agradecimento, especialmente na pessoa do Deputado João Leite,
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Presidente da Comissão. Queremos agradecer, também, o respaldo e o
empenho pessoal nessa conquista dos Deputados montes-clarenses Roberto
Amaral, Carlos Pimenta e Jairo Ataíde, este hoje Prefeito de Montes Claros.

Por questão de oportuna justiça, é preciso registrar também o apoio
integral que recebemos, ao longo desse processo reivindicatório, dos
Meritíssimos Juizes de Montes Claros. Assim sendo, queremos agradecer
pessoalmente aos Juízes amigos de Montes Claros: aos Drs. Cantídio Dias
de Freitas, Antônio Adilson Salgado Araújo, Danilo Campos, Gilmar
Clemente de Souza, Frederico do Espírito Santo Araújo, Geraldo Rodrigues
de Oliveira, Luiz Artur Rocha e à Dra. Karem Liliane de Lima, o nosso muito
obrigado. Esse mesmo agradecimento estende-se, ainda, ao Juiz, hoje
aposentado, Dr. Carlos Humberto Cruz, à época Diretor do Fórum de Montes
Claros. E, por fim, não poderíamos deixar de registrar também aqui, hoje, a
participação efetiva nesse movimento da Câmara de Vereadores de Montes
Claros, que, aliás, há muitos anos já tinha se colocado à frente desse
movimento.

Edificadas numa área de mais de 4.000m2 , com inauguração prevista no
projeto para o mês de agosto do próximo ano, as novas instalações do fórum
de Montes Claros irão permitir uma significativa melhoria dos serviços
prestados à população, especialmente por possibilitar o aumento do número
de varas judiciais.

Mas, essa grande obra, que toda Montes Claros reconhece e agradece,
não sena possível se não fossem as conhecidas sensibilidade e competência
do Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Ao MM. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais trago o humilde mas valioso
agradecimento da nossa gente montes-clarense.

Mas não apenas o povo de Montes Claros se sente agradecido ao nosso
homenageado, como também o de muitos outros municípios da região norte-
mineira, pela reforma dos fóruns de diversas comarcas, antes em precárias
condições de funcionamento.

Saiba o Dr. Márcio Aristeu que, ao deixar a Presidência do Tribunal de
Justiça, V. Exa. tem o reconhecimento da Assembléia Legislativa, o respeito
e a gratidão do povo mineiro.

Ao Desembargador Paulo Tinoco, que irá substitui-[o nessa nobre missão,
os nossos votos de sucesso, na certeza de que, com a mesma competência
e o mesmo espirito público, irá dar continuidade ao profícuo trabalho de seu
antecessor.

A Justiça de Minas Gerais, os nossos parabéns pela presença de homens
públicos de notável brilhantismo. Muito obrigado.

Palavras do Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros
Exmo. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
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Estado de Minas Gerais, representando o Governador Eduardo Azeredo;
Desembargador Paulo Tinõco, Presidente eleito do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais; Epaminondas Fulgêncio, Procurador-Geral da
Justiça; Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral; Juiz Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do
Tribunal de Alçada; Marco Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral
do Município de Belo Horizonte, representando o Prefeito Célio de Castro;
Desembargador José Guido de Andrade, representando a Associação dos
Magistrados Mineiros; Francisco Américo Matos de Paiva, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais; Desembargadores, Juizes,
Deputados, maiores não podiam ser meu orgulho e minha alegria, ao findar
minha permanência à frente do Poder Judiciário Mineiro, após dois anos de
trabalho árduo, mas gratificante; nem melhor coroamento poderia eu almejar
para minha gestão do que a significativa homenagem que hoje recebo nesta
Casa, por iniciativa do eminente Deputado Gil Pereira.

O momento é, para mim, de uma emoção inusitada, porque repleto de
múltiplos significados que se acumulam e se complementam. E o momento
em que me aproximo do findar de uma administração em que julgo ter
exercido leal e honradamente as atribuições que me foram outorgadas pelos
meus eminentes pares. E, também, o momento impar em que um Presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é agraciado pelo Poder Legislativo do
Estado com uma homenagem significativa e envaidecedora. E é, ainda, o
momento em que, como decorrência dessa homenagem, me é dada a
oportunidade de manifestar-me diretamente aos cidadãos de meu Estado,
num contato que me estimula e engrandece.

Tudo isso faz deste momento um dos mais importantes de minha trajetória
como homem e como magistrado e, por si só, justifica e realiza minha vida e
meu trabalho.

Ao assumir o mais honroso cargo de minha carreira, incluí entre meus
propósitos o de orientar minha conduta e os trabalhos do Tribunal de Justiça,
buscando, sempre, aprimorar o relacionamento do Poder Judiciário com a
sociedade e os demais Poderes de nosso Estado.

Sem dúvida, posso considerar-me recompensado. O difícil trabalho - ainda
em andamento, mas já adiantado - de construção, adaptação e restauração
de muitos fóruns do interior, bem como sua informatização e a
racionalização do provimento de suas necessidades materiais e humanas,
tem sido acolhido e aplaudido pelas nossas comunidades, testemunhas
incontestes do avanço de que estão sendo beneficiárias.

Quanto ao relacionamento com os demais Poderes, minha presença aqui,
hoje, é a mais clara demonstração de que meus propósitos foram atingidos.
0 tratamento de que fui alvo sempre que aqui compareci, como Presidente
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do Tribunal de Justiça, foi de uma atenção e de uma elegância impecáveis,
tanto por parte dos Srs. Deputados - de todos os partidos, sem exceção -
como dos funcionários da Casa.

De igual modo, todos os assuntos de interesse do Poder Judiciário - nossas
mensagens e projetos - mereceram desta Assembléia exame expedito e
atento, e sua aprovação, sempre que viável, nunca nos faltou.

De minha parte, procurei apoiar e prestigiar todas as iniciativas desta
Casa, sempre que nelas vislumbrei o mesmo objetivo que me guiou: abrir
suas portas à comunidade, para quem e em nome de quem se exerce o
poder. E devo dizer que não foram poucas essas oportunidades, das quais
merecem destaque as audiências públicas a que tive o prazer e a honra de
comparecer.

Esse entrosamento entre as duas instituições poderá ser de grande valia
para a elaboração de uma verdadeira reforma do judiciário, que não se
restrinja a abordar, na superfície, os males que o afligem, ou seja, 9
congestionamento das diversas instâncias e a morosidade das decisões. E
preciso, isto sim, enfrentar, em profundidade, as causas estruturais que lhes
deram origem: o gigantismo da máquina institucional, que leva a um excesso
de centralização, e o arcaísmo de nossa legislação processual, ocasionando
uma proliferação muitas vezes inútil de prazos e recursos.

O cidadão brasileiro está aprendendo a exigir, e o Estado - Executivo,
Legislativo e Judiciário - deverá organizar-se e modernizar-se, num trabalho
independente e harmônico, para posicionar-se diante de uma nova realidade
e agir de forma eficiente, adequada e rápida.

Ao Deputado Agostinho Patrús, cuja postura para com o Poder Judiciário,
como Presidente desta Assembléia Legislativa, constitui um exemplo de
cordialidade e colaboração, meus agradecimentos, com a certeza de que
esta continuará sendo a tônica do relacionamento entre nossos sucessores, o
Desembargador Paulo Tinôco e o Deputado Romeu Queiroz.

Por tudo isso, esta solenidade tem, para mim, um significado muito
especial. Recebo-a como um sinal de que meus propósitos foram
compreendidos e tiveram ressonância na comunidade, através do
reconhecimento de seus representantes legitimamente eleitos.

Recebo-a, também, como uma demonstração pessoal do apreço que me
dedicam os parlamentares mineiros, o que me sensibiliza e a toda a minha
família.

E recebo-a, principalmente, como uma homenagem à justiça mineira e a
seus esforços para aperfeiçoar e democratizar a prestação jurisdicional.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de entregar ao Exmo. Sr.

Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, uma placa alusiva a esta
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comemoração, com os seguintes dizeres: "Ao Desembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, a homenagem da Assembléia Legislativa pelo muito que
tem feito pelo Estado de Minas, como magistrado, mestre, inspirador de
gerações de juristas. Belo Horizonte, 5 de março de 1997."

Palavras do Sr. Presidente
Meu caro homenageado; autoridades que compõem esta Mesa; Sras.

Deputadas; Deputados; Desembargadores; Juizes; senhoras e senhores,
Resplendor, Dom Joaquim; Botelhos, Congonhas; Ponte Nova, Inhapim;
Manhuaçu, Sabará, Belo Horizonte, eis os versos de uma sonora geografia
que conta a história de uma vida inteira dedicada a promover a supremacia
da torça do direito sobre o direito da força. Quanta coragem e determinação
não seriam necessárias para ser juiz e promotor no interior da Minas dos
anos 60! Quanto idealismo, quanto compromisso com uma vocação exigente
que não quer apenas profissionais: reclama a pessoa inteira.

Cidadania pode ser só uma bela palavra para enfeitar discursos de
ocasião. Mas fazê-la valer de fato para todos, especialmente para aqueles
que continuam à margem dos benefícios do desenvolvimento, isso é tarefa
para poucos. Trata-se, na verdade, de missão para esses gigantes morais
que, avessos às luzes dos holofotes, constroem, dia após dia, os alicerces de
uma sociedade mais justa e mais humana.

Assim é o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Recém-
formado, iniciou-se nas lides forenses como destacado integrante dos
quadros do Ministério Público. Percorreu todos os degraus da magistratura
estadual, construindo ao mesmo tempo uma brilhante carreira e um
eloqüente exemplo de seriedade e devotamento à causa a que escolheu
servir. Com o mesmo entusiasmo e empenho, dedicou-se ao magistério,
contribuindo na formação de profissionais do Direito, alunos que lhe dedicam
especial apreço. Defensor entusiasta do Judiciário, presidiu a Associação dos
Magistrados Mineiros sem concessões ao corporativismo, com a boa
consciência de quem acredita que o primeiro compromisso do Juiz não é
com a classe, mas com a comunidade. Não deixou que a escassez de
recursos, que no momento atinge todos os setores da vida nacional, fosse
obstáculo a conquistas e realizações. Em sua gestão, a justiça em Minas
tomou-se mais bem equipada, mais ágil e, em conseqüência, mais eficaz.

Ao homenagear o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, esta
Assembléia quer reverenciar também, por meio dele, o Judiciário mineiro,
apanágio do regime democrático.

Não por acaso, a democracia representativa é invenção tardia da
humanidade. Trata-se de sistema político complexo e avançado, que se
funda, em última análise, num sutil equilíbrio que nem a natureza, nem a lei,
nem a doutrina podem assegurar. Dai seu dinamismo, que muitos
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Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15mir. a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 20-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° 180197*
Belo Horizonte, 4 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que' autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Formiga.

O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do Estado
por doação da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG. Na escritura respectiva ficou estabelecido que o donatário
construiria no local a sede de uma unidade de ensino de 10 grau.

Ocorreu que, na omissão do Estado, o município construiu no local a
Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, hoje em pleno funcionamento.

Sendo agora necessária a sua ampliação, tal medida só será possível se o
município for o proprietário do imóvel, única situação compatível com a
liberação de recursos indispensáveis.

A Secretaria de Estado da Educação manifestou-se de acordo com a
doação, uma vez que não tem nenhuma programação para o seu
aproveitamento.
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Tratando-se de medida de grande interesse para a comunidade de
Formiga, permito-me solicitar a Vossa Excelência que seja o projeto
apreciado em regime de urgência, previsto no artigo 69 da Constituição do
Estado.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu
apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.105197

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga imóvel que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais c creta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Formiga

imóvel com área total de 4.240m2 (quatro mil duzentos e quarenta metros
quadrados), situado no lugar denominado Vista Alegre e Lagoa Seca -
Conjunto Habitacional Cidade Nova, naquele município, registrado sob o n°
R-01-19007, no livro n° 2-U, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à Escola
Municipal Angelita Gomes Pereira.

AI. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo máximo
de 5 (cinco) anos, contado da data da Iavratura da escritura respectiva, não
lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 181197*

Belo Horizonte, 4 de março 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 autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais a doar imóvel ao Município de Serra do Salitre.

O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao domínio do DER-MG
mediante doação do Município de Serra do Salitre. Era propósito w doador e
do donatário instalarem no local um acampamento da 18 a Residência
Regional daquela autarquia. Tal objetivo, entretanto, por razões diversas,
não se concretizou, daí resultando a ociosidade parcial da área.
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Pleiteia a administração municipaL.de Serra do Salitre a devolução ao seu

patrimônio de parte do terreno, ois é seu propósito aproveitá-lo na
construção de uma unidade de ensino.

O Conselho Rodoviário do Estado de Minas Gerais, ao tomar
conhecimento da reivindicação, houve por bem manifestar a sua anuência,
consubstanciada na Deliberação n°031, de 9 de setembro de 1996.

Assim, atento ao alto objetivo que a medida tem em vista, rogo a Vossa
Excelência que a sua apreciação se faça em regime de urgência, previsto no
artigo 69 da Constituição do Estado.

Ao ensejo, 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°1.106/97

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG -, a doar imóvel ao Município de Serra do Salitre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de Serra do Salitre
imóvel urbano com 5.076,00m 2, a ser desmembrado de área maior medindo
7.520,00m2, que integra a Quadra 44, de planta cadastral da Cidade, de
formato retangular e tendo como confrontações a Avenida João Mariano, a
Rua Papoula, a Rua Gardênia e a Rua Petúnia, havida por doação, conforme
escritura pública registrada sob o n° 19.300, do livro 32, a fis. 121, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção
de uma unidade de ensino.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao domínio do DER-MG,
caso não seja observada a finalidade prevista no parágrafo único do artigo
anterior, no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da lavratura da
escritura respectiva.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 182197*

Belo Horizonte, 4 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
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incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Cachoeira de Pajeú.

O imóvel de que trata o projeto foi incorporado ao patrimônio do Estado
por doação do Município de Pedra Azul, e, durante décadas, abrigou a
Escola Estadual Barão do Rio Branco, da antiga Vila de André Femandes,
hoje Município de Cachoeira de Pajeú.

Transferida aquela unidade de ensino para outro local, ficou o imóvel
ocioso, razão por que a Administração Municipal de Cachoeira de Pajeú
deseja aproveitá-lo para a instalação de seus serviços.

A Secretaria de Estado da Educação, a quem está afeto o imóvel,
manifestou-se favoravelmente à sua doação, uma vez que não tem planos
para o seu aproveitamento.

Tratando-se de medida de grande interesse para a comunidade de
Cachoeira de Pajeú, permito-me solicitar a Vossa Excelência que seja o
projeto apreciado em regime de urgência, previsto no artigo 69 da
Constituição do Estado.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu
alto apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.107/97

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cachoeira de
Pajeú.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cachoeira de Pajeú imóvel urbano com 1.501,00m2 de área, situado à Rua
Goiás n° 156, no centro da cidade (antiga Escola Estadual Barão do Rio
Branco), havido por doação do Município de Pedra Azul, conforme escritura
registrada sob o n°4.300, às fis. 132 do Livro 3-G do Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Pedra Azul.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à instalação
de serviços diversos do donatário.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura da respectiva escritura, não lhe
for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 183197*
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Belo Horizonte, 4 de março de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de lpuiúna.

O referido imóvel, constituído de um terreno, medindo 1.500,00m 2 (mil e
quinhentos metros quadrados), situado à Rua Prefeito João Batista Filho,
s/n°, na cidade de lpuiúna, foi havido pelo Estado de Minas Gerais, por
doação, conforme autorização constante na Lei Municipal n° 156, para
construção de grupo escolar.

Como o terreno encontra-se sem utilização, o Prefeito de lpuiúna
manifestou interesse na reversão dele ao patrimônio do município,
assumindo o compromisso de utilizá-lo para prestação de serviços públicos.

Examinada a pretensão, as Secretarias de Estado da Educação e de
Recursos Humanos e Administração concluíram pela conveniência da
transferência do imóvel ao domínio do antigo doador, tendo em vista os
benefícios que trará à comunidade local.

Solicito, pois, a Vossa Excelência acolher a minha proposta, atribuindo ao
projeto de lei a tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do
Estado.

Nesta oportunidade, apresento-lhe as expressões do meu elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.108/97

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lpuiúna o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

lpuiúna uma área de terreno urbano medindo 1.500,00m2 (mil e quinhentos
metros quadrados), situado à Rua Prefeito João Batista Filho, sln°, na cidade
de lpuiúna, registrado sob o n°21.035, às fls. 278 do livro n°3 T, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Dos Srs. Almir Morais Sã e Raimundo Moreira, Presidente das
Assembléias Legislativas dos Estados de Roraima e de Tocantins,



rÃ"
159

respectivamente, informando a composição das Mesas Diretoras dessas
Assembléias para o biênio 1997/1 998.

Do Sr. Mauro Lopes, Deputado Federal, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Péricles Ferreira. que dará total apoio à Proposta
de Emenda à Constituição n o 198-A195.

Do Sr. Renato Fraga, Presidente da Câmara Municipal de Governador
Valadares, solicitando, em atenção a requerimento do Deputado Marcos
Helénio, o empenho desta Casa a fim de que seja instalada uma vara da
Justiça Federal no Município de Governador Valadares.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
cópia das informações prestadas pela PMMG sobre instalação de posto
policial no Município de Padre Carvalho.

Do Sr. Santiago Mourão, Assessor Especial do Ministro do Planejamento,
agradecendo convite para o ciclo de debates sobre a privatização da Vale do
Rio Doce.

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
Constituição e Justiça, cópia de informação sobre denominação de escola no
Município de Montes Claros. (- À Comissão de Justiça.)

Do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -, encaminhando
cópia do 1 0 termo aditivo ao convênio firmado entre essa companhia e a
UFMG, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa -
FUNDEP. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art. 74
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)

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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 32/97
Acrescenta parágrafo ao art. 41 da Constituição do Estado, prevendo a

atuação do Poder Legislativo no desenvolvimento da política de
regionalização.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Fica acrescentado ao art. 41 da Constituição do Estado o seguinte

parágrafo único:
"Art. 41 - .....................................................................................................
Parágrafo único - Para viabilizar os objetivos da articulação regional, serão

instalados núcleos de apoio á atuação do Poder Legislativo no âmbito de
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cada região em que se instale unidade estrutural do Poder Executivo
encarregada de promover a descentralização da administração pública
estadual, nos termos de regulamento.".

Art. 20 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 1997.
Dm15 Pinheiro - Wanderley Avila - Geraldo Rezende - José Maria Barros -

Paulo Schettino - José Henrique - Arnaldo Penna - Alberto Pinto Coelho -
Sebastião Helvécio - Alencar da Silveira Júnior - lbrahim Jacob - Wilson
Trópia - Antônio Júlio - Hely Tarqüínio - Mauri Torres - Carlos Pimenta -
Ailton Vilela - José Braga - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira -
Sebastião Costa - Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Paulo Piau - João Batista
de Oliveira - Marcelo Gonçalves.

Justificação: A Constituição do Estado adota, de modo enfático, a linha
programática de descentralização da atuação do poder público. Entre os
vários dispositivos que prevêem tal diretriz constitucional destaca-se o art.
41, segundo o qual o Estado articulará regionalmente a ação administrativa.
Por sua vez, o art. 20 do mesmo Diploma dispõe que a atividade
administrativa permanente é exercida em qualquer dos Poderes do Estado.

Inegavelmente, deu-se passo significativo na direção da preconizada
descentralização com o advento da Lei n° 11.962, de 31110195, que instituiu
as regiões administrativas no Estado, cujo objetivo, de acordo com o
parágrafo único do art. 1 0 dessa lei, é ode "promover a descentralização da
administração pública estadual, bem como de institucionalizar a
comunicação com as regiões do Estado, visando tomar mais ágil a prestação
dos serviços públicos."

Participe da implantação das políticas regionais, interlocutor da sociedade
e responsável pela fiscalização da administração pública, o Poder Legislativo
há de ter presença marcante na descentralização, razão pela qual se propõe
a medida em foco, de inegável alcance, e em cuja aprovação se confia.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emenda, nos termos do art. 209, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21197
Dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n°26, de 14 de janeiro de

1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao planejamento e á
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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993,

passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 70 - A Região Metropolitana de Belo Horizonte é integrada pelos

Municípios de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Confins,
Contagem, Esmeraldas, lbirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mário
Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das
Neves, Rio Acima, Babará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da
Lapa, Sarzedo e Vespasiano.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de março de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -

foi criada pela Lei Complementar Federal nD 14, de 816193, em conformidade
com o art. 164 da Emenda Constitucional n° 1, de 17110169, constituindo-se.
naquela ocasião, de 14 municípios: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem,
lbirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das
Neves, Rio Acima, Babará, Santa Luzia e Vespasiano.

A Lei Delegada Estadual n° 18, de 2918185, manteve a composição da
citada região metropolitana.

A Constituição Estadual de 1989, por sua vez, manteve a RMBH,
acrescendo-lhe os Municípios de Mateus Leme, Igarapé, Esmeraldas e
Brumadinho, prevendo, ainda, que os distritos que vierem a se emancipar
dos municípios já existentes também pertencerão à mesma região
metropolitana (art. 50, § 1 0 , do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta Estadual).

Por outro lado, o § 20 do citado artigo estabelece que a composição da
região metropolitana poderá ser alterada por lei complementar. A Lei
Complementar n°26, de 1411193, incorporou os Municípios de Juatuba e São
José da Lapa, criados pela Lei n° 10.704, de 2814192.

Numa interpretação sistemática do § 1 0 do art. 50 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, sob o ponto de vista
estritamente legal, seria desnecessário projeto de lei complementar para
apenas incluir no art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 1993, os nomes dos
quatros novos municípios criados pela Lei n° 12.030, de 1995: Confins,
desmembrado de Lagoa Santa, São Joaquim de Bicas, originário de igarapé,
e Mário Campos e Sarzedo, ambos tendo lbirité como município
remanescente.

Por outro lado, em nome da boa técnica legislativa e visando á clareza de
comunicação com os cidadãos, toma-se mister acrescentar os quatro
municípios citados ao rol daqueles já integrantes da RMBH.

Em face do exposto, solicitamos dos nobres pares a aprovação do projeto
de lei em tela.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos

Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 200, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.109/97
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 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçónica XV de

Novembro n° 166, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçónica XV de Novembro n° 166 foi fundada em

15111183, tendo como principal objetivo a assistência social e educacional à
comunidade.

Recebendo o título de utilidade pública estadual, a entidade poderá realizar
com mais desenvoltura seu trabalho em prol dos mais carentes.

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

PROJETO DE LEI N° 1.110197
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Itaguara, com sede no Município de Itaguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de ltaguara, com sede no Município de ltaguara.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaguara é

sociedade civil de caráter beneficente e assistencial, sem fins lucrativos,
com prazo de duração indeterminado, que objetiva gerir e manter o
património dessa instituição e criar e manter serviços médico-hospitalares
gratuitos para atendimento a indigentes e à comunidade itaguarense.

Em vista do exposto, evidencia-se seu caráter de utilidade pública,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa, e, em razão das
altas finalidades deste projeto de lei, espera-se sua aprovação.

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

N°2.031/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à inclusão do Município de Serra dos
Aimorés na 23 fase do Programa de Melhoria da Oferta de Agua no Semi-
Ando Município Mineiro. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.032197. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Pe. Alfredo Sabetta C. P. por
seus 50 anos de vida presbiteral. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.033197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando se oficie ao
Governador do Estado e aos Secretários de Administração e da Habitação
solicitando informações acerca das providências administrativas tomadas
relativamente às recomendações da CPI para apurar possíveis
irregularidades no Programa de Habitação Popular.

N° 2.034197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando se oficie ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado solicitando informações acerca das
providências de ordem judicial tomadas relativamente às recomendações da
CPI para apurar possíveis irregularidades no Programa de Habitação
Popular.

No 2.035197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando se oficie ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado solicitando informações acerca das
providências tomadas relativamente às recomendações da CPI da
RURALMINAS.

N° 2.036197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando se oficie ao
Governador do Estado, ao Secretário de Agricultura e ao Diretor-Geral da
RURALMINAS com vistas a que se obtenham informações acerca das
providências tornadas com relação às recomendações da CPI instituída para
apurar denúncias de irregularidades naquela Fundação.

No 2.037197, do Deputado Adelrno Carneiro Leão, solicitando se oficie ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas a que se obtenham
informações acerca das providências tomadas com relação às
recomendações da CPI instituída para apurar denúncias de irregularidades
na RURALMINS.

N° 2.038197, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulado
apelo ao Procurador-Geral do Estado com vistas a que se emita parecer
sobre o acordo de acionistas relativo ao controle acionário da CEMIG. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N°2.039/97, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com os vencedores do concurso
de fotografia "Desvendando Venda Nova'. (- A Comissão de Educação.)
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P4° 2.040197, do Deputado Irani Barbosa, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulações com o Sr. João Resende Alves, por sua vida
dedicada à medicina. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

N° 2.041197, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam tomadas
providências quanto às condições salariais e de trabalho dos servidores da
UNIMONTES. (- A Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Bilac
Pinto e outros, Jorge Hannas e Carlos Pimenta.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, Bilac Pinto (6), Amaldo Penna
(4), Dinis Pinheiro, Paulo Schettino (6), Marcos Helênio (4), Alberto Pinto
Coelho (4), Alencar da Silveira Júnior (2), Rêmolo Aloise e Geraldo
Santanna.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo.
• Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna para focalizar mais uma vez o tema
referente à questão penitenciária. Trata-se de um tema relevante, que tem
sido objeto de pronunciamentos de vários colegas desta Casa nas últimas
semanas, como os Deputados Miguel Martini, Durval Ângelo, João Leite e
Raul Lima Neto, todos eles sensibilizados com a importância desse tema,
que diz respeito ao ser humano e que retrata um dos problemas mais graves
da nossa sociedade. A Igreja Católica, em boa hora, lançou como tema da
Campanha da Fratemidade o problema do encarcerado, certamente atento
aos dizeres constantes do Evangelho: "Estive preso e me visitaste". O
enfoque desse tema deve ser feito de maneira muito responsável, sob pena
de se colaborar com o aumento da violência. Assim é que algumas pessoas,
impressionadas com os crimes que acontecem diariamente em nossa
sociedade, tendem a ter uma visão distorcida do assunto, entendendo de
uma forma maniqueísta que a sociedade está dividida entre bons e maus ou,
como diz Márcio Gontijo, dividida entre mocinhos e bandidos. E, nessa
ordem de raciocínio muito simplista, se entenderia que a prisão estaria
reservada para os maus, para os bandidos, que a prisão seria como uma lata
de lixo onde os malfeitores seriam jogados e que não se deveria perder
tempo sequer com o problema penitenciário nem com o dinheiro que se
gastasse nessa matéria. É preciso que se diga que o sistema penitenciário é
apenas um elo de uma corrente que vai desde o crime, passa pela prisão e
pela recuperação do delinqüente, de forma que ele possa voltar ao convívio
social. Determinadas pessoas, inclusive alguns setores da midia,
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preocupados com os crimes que acontecem no dia-a-dia, chegam a pregar a
discriminarão do sentenciado e passam a exigir mais cadeia, como se
cadeia fosse a solução para esse grave problema. "Cadeia não cura, cadeia
corrompe", diz um festejado autor americano. Urge, pois, uma revolução nos
métodos de tratamento dos presos, porque não se podem aceitar os males
da prisão, conhecidos de todos de sobejo: a superpopulação, a
promiscuidade lá existente, porque pratica-se o crime imperdoável de não se
separarem os criminosos pelos graus de delito, misturando-se criminosos
primários, que praticaram crimes leves, com criminosos de alta
periculosidade. Também é um mal da prisão a morosidade nos julgamentos.
Sabemos que, infelizmente, a justiça é cara e demorada. Mas, nesse
particular, é preciso destacar a injustiça cruel que acontece com os
sentenciados que estão recolhidos à penitenciária ou às cadeias, mesmo já
tendo cumprido as penas, sujeitos a uma terrível burocracia. Vemos
inúmeros e inúmeros sentenciados que já cumpriram as suas penas à espera
de que venha aquele alvará de soltura, sempre com muito atraso,
constituindo um sério problema para eles.

Também não se podem aceitar os alojamentos em condições subumanas
e a precariedade do tratamento médico e odontológico. A ociosidade é um
tormento para o sentenciado, porque a mente desocupada é oficina do
demônio. E aqueles criminosos vivendo amontoados, sem o que fazer, na
verdade estão aprendendo tudo aquilo que não deveriam. Estão entrando
numa escola de crimes, cujos professores são os criminosos mais perigosos.

Enfim, Srs. Deputados, todo esse quadro que presenciamos define um
barril de pólvora, que existe em cada cadeia e em cada penitenciária e
explode em sucessivas rebeliões, causando os maiores transtornos para as
autoridades do nosso País.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Sr. Deputado, acabo de
chegar de viagem, mas não poderia deixar de aparteá-lo ao final de um
pronunciamento tão importante como esse, para parabenizá-lo.

V. Exa. é um dom de Deus nesta Casa. Política é um dom divino; pena
que essa palavra esteja tão enxovalhada entre o povo brasileiro, porque
infelizmente a imprensa tem generalizado esse argumento. Mas há políticos
nobres. Há políticos reais, que trazem a esta tribuna e a esta Casa projetos
que são verdadeiros anseios do povo. E aqui estamos, colocados por Deus,
para isso. E o assunto que V. Exa. aborda é da maior relevância.

Parabéns, querido Deputado. V. Exa. é um exemplo para todos nós,
Deputado Simão Pedro Toledo.

O Deputado Simão Pedro Toledo - Agradeço o delicado aparte de V.
Exa. quando se refere a este Deputado de uma maneira tão cristã, como é
uma característica de V. Exa. Recebo-o com muita humildade.
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Mas é importante que nos atenhamos, Srs. Deputados, à finalidade da

pena. A pena tem uma função preventiva. Ela quer tirar o criminoso do seio
da sociedade e impedi-lo de continuar praticando o mal. Ela tem também
uma função punitiva, que é a de reparar o mal e refazer a justiça. E,
finalmente, ela procura regenerar, reeducar e ressocializar o criminoso para
que ele, suficientemente educado, possa voltar ao convívio social e, na
medida do possível, também colaborar para o desenvolvimento da vida
comunitária.

A prisão não pode ser uma escola de vícios, onde o criminoso sai pior do
que entrou. A prisão deve ser tempo de reforma para o crescimento humano.
Ela tem de possibilitar o crescimento moral e religioso do criminoso para que
ele possa encontrar-se consigo mesmo e com as lições recebidas e preparar-
se para voltar ao convívio social.
Mas a preocupação do Estado não pode se limitar apenas ao recolhimento e
ao acompanhamento do criminoso nas prisões e penitenciárias. A atenção
do Estado deve se voltar também para a vida pós-carcerária, que é muito
importante, porque, muitas vezes, o presidiário sai da cadeia e não encontra
oportunidade para se sustentar fora dela. Então, é importante que o Estado
lance mão de estabelecimentos para que se possa dar uma oportunidade
àqueles ex-reclusos para que não sejam tidos como párias da sociedade,
mas como cidadãos que querem voltar a ter uma vida digna, honrada,
decente.

Mas, rapidamente, quero ainda comentar alguns fatos e indicar alguns
números. Para a melhoria desse quadro tétrico que presenciamos
atualmente, digno do inferno de Dante, é preciso que sejam tomadas
algumas medidas. São necessários mais estabelecimentos penais. Há uma
deficiência de 72 mil vagas para os sentenciados, para que não haja essa
superpopulação, uma realidade tão dura e tão cruel para com os criminosos.
E preciso que sejam adotadas medidas substitutivas da pena, mantendo-se
na prisão apenas os criminosos perigosos.

A experiência tem comprovado que as penas exageradas não são
cumpridas integralmente. São vários os favores da lei que acabam por
diminui-Ias. Essas penas exageradas, muitas vezes, mantêm o preso
recolhido à penitenciária, sem lhe dar, na verdade, uma oportunidade plena
de recuperação.

Recorrendo ainda às estatísticas, 80% dos presos recolhidos às prisões e
às penitenciárias não oferecem perigo para a sociedade. Em Minas Gerais,
35% dos condenados o foram por prática de furto. Quer dizer, via de regra,
esses cidadãos que praticaram esses crimes não são criminosos perigosos.

Quero lembrar ainda que, no Brasil, são gastos R$18.000.000,00,
mensalmente, para custear 45 mil presos que praticaram crimes leves.
Vejam o volume de recursos que é destinado aos estabelecimentos penais,
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para se manterem, sob custódia, criminosos de penas leves. E cabe lembrar,
também, que o custo médio do preso, no Brasil, é da ordem de R$400,00 por
pessoa.

Então, exige-se um aprimoramento do sistema penitenciário, adotando-
se, como é o ensinamento dos mestres, penas alternativas. Para os
condenados que praticaram crimes menores, as penas alternativas têm
maior significado. Quais seriam elas? Prestação de serviços à comunidade.
Por exemplo, aquele moço que, usando seu carro de uma forma imprudente
ou imperita, atropelou alguém, deve ser condenado a trabalhar por alguns
dias da semana no trânsito, nos prontos-socorros ou nos hospitais.

Que sejam usadas também as multas pecuniárias e a privação
temporária de direitos individuais, para que, nos finais de semana,
determinadas pessoas condenadas não possam freqüentar determinados
ambientes, como bares e lugares inconvenientes.

Quero lembrar, a propósito, que o Ministro Jobim designou o jurista
Damásio de Jesus para fazer um estudo de direito comparado sobre as
penas alternativas. Foram encontradas, pelo jurista paulista, cerca de 40
espécies de penas alternativas que dariam condições ao juiz de desafogar os
presídios e de proporcionar um tratamento mais adequado aos criminosos de
pequeno porte.

São essas as considerações que gostaríamos de fazer sobre esse tema,
que é palpitante e que deve merecer atenção especial de todo cidadão,
porque o problema não é só do Estado e deve envolver toda a sociedade na
busca de uma solução. Gostaria de encerrar essas modestas palavras
citando Dom Lucas Moreira Neves. Diz ele: "Prisão existe para que os
encarcerados saiam dela o mais cedo possível. E que saiam o mais
transformados possível." Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

por força de princípios que sedimentam uma convicção inabalável, somos
partidários do processo de privatização das estatais como único caminho
para livrar o Estado do ônus da gerência empresarial que não é de sua
competência originária.

E convenhamos que, desviado de suas funções típicas, o Estado, por
maior controle que exerça na atividade produtiva, estará sempre
comprometendo o êxito no aspecto lucrativo, que, afinal de contas, é
fundamento da economia de mercado.

Com efeito, nos sentimos à vontade para considerar a nossa visão corno
pragmática, já que o compromisso dos órgãos de Governo para com a
nacionalidade é no ãmbito de subsidiar os serviços básicos corno o ensino, a
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saúde, o transporte, a segurança, etccom tal intensidade e de tal modo que
a comunidade seja servida a contento, o que gera a paz e a harmonia social.

Temos, pois, o nosso ponto de vista, a nossa posição firmada e definida
diante da discussão sobre as privatizações. Somos coerentes nesse
entendimento, vindo com a consolidação do nosso espírito cívico, da nossa
forma de encarar o Estado em suas funções, o que hoje é plenamente
aceito, respeitado e adotado pelo povo. Até mesmo socialistas
empedernidos, no poder, trilham esse caminho.

Não podemos concordar, no entanto, que esse processo se faça
aleatoriamente, sem a indescartável seriedade, ou aconteça sem o beneficio
direto, amplo e indiscutível para a Nação, rendendo as porções justas pela
alienação do patrimônio público.

Em qualquer hipótese o retomo do investimento oficial deve acontecer
com absoluta primazia e na razão de seu significado econômico. Querer o
preço justo não é querer demais. Vender por menos é um ato irresponsável.
Não podemos tolerá-lo.

A probidade dos administradores, nesse mister, não deve nem pode ser
colocada em dúvida à vista de eventuais extravios de uma seqüência que,
nesse negócio, deve ser tranqüila, inquestionável, hialina.

Lamentamos, dessa forma, que ainda agora o processo de privatização
da Vale do Rio Doce esteja sendo alvo de duras criticas, especialmente
porque há a suposta mas indevida interferência de parte interessada na
compra da empresa, o que fere não apenas o foro de civismo e a dignidade
do povo brasileiro como se reveste da mais absurda imoralidade.

Uma gravíssima denúncia foi feita ao público pelos jornais e não
podemos nos calar diante dela, protestando por todos os meios disponíveis
contra ingerências descabidas, esdrúxulas. Contrataram, vejam os senhores,
alguém que tem interesse na compra para dizer quanto vale o patrimônio da
empresa.

A respeitável e lúcida Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que
acompanha a privatização da Vale do Rio Doce, se viu obrigada a ingressar
com representação contra o BNDES, junto ao TCU, pedindo a suspensão do
processo. Os motivos? Sérios, seriíssimos.

Esse pedido é fundamentado na alegação de que a "Merrill Lynch",
americana, que avaliou o patrimônio da Vale e organizou o respectivo edital
de licitação, é proprietária da corretora sul-africana "Smith Borkum Hare",
principal acionista da mineradora "Anglo-American", multinacional que
abertamente já se manifestou interessada em adquirir a empresa brasileira.

Indubitavelmente a transação tem cheiro de trama. E preciso apurar. Se
procedentes as denúncias evitaremos um assalto ao Brasil, se não, tanto
melhor para o processo de privatização.
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Conta a Comissão que a Vale, no processo de avaliação, foi reduzida,
praticamente, a uma mineradora de ferro. Diz mais, que do inventário foram
excluídas jazidas de urânio, jazidas de ouro e jazidas de ferro.

Fato grave é que enquanto subavaliaram o patrimônio da empresa, no
Brasil, superestimando a taxa de risco, deram às empresas da Vale no
exterior o preço correto.

A especulação de mercado, convenhamos, pode ser um ato admissível
em termos de negócios, mas o próprio interessado manipular de alguma
forma, por meios diretos ou indiretos, a definição virtual do valor do bem
público a ser comprado, isso, indiscutivelmente, é uma irracionalidade.

A informação privilegiada de que a "Merrili", provavelmente, tenha
gozado, junto ao órgão oficial, da liberdade que teve para conferir e
manusear dados, repassando-os, provavelmente, para a sua subsidiária
interessada na compra fere o mais elementar princípio da ética empresarial,
do direito, é um acinte aos dispositivos constitucionais, constitui-se,
obviamente, num prejuízo flagrante para a Nação brasileira e que não pode
ser tolerado. Trata-se de procedimento criminoso que não podemos admitir.

Com essa provável situação escusa, pairam no ar fundadas dúvidas
sobre o valor estimado para a venda da empresa. E isso o que a Comissão
Externa da Câmara denuncia. E isso que deve ser apurado. Com esta
provável situação escusa, paira no ar fundadas dúvidas sobre o valor
estimado para a venda da Empresa.

O bom-senso nos induz agora a admitir que tudo deva ser revisto para
que o ato de comércio se revista de lisura. Não só a realidade de mercado
para os títulos a negociar mas também a forma de promover a venda de
maneira sóbria e honesta.

A oAngloAmericanu pôs-se em vantagem em relação aos outros
eventuais compradores, o que compromete o processo e recomenda um
adiamento prudente antes que o mal maior e definitivo aconteça.

Louvamos, assim, a atitude ponderada, porém enérgica e tempestiva da
Comissão Externa da Câmara dos Deputados recorrendo ao veiculo legal
para sanar um vício da maior envergadura num processo de privatização
que, mesmo necessário, deve ocorrer segundo formas inatacáveis,
escudadas nos princípios da legalidade, transparência e moralidade.

Que se registre a nossa oposição a essa forma suspeita de se promover a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce mas que também se firme o
nosso apoio à continuidade do enxugamento da máquina administrativa para
que o Estado se reencontre com sua predestinação.

Sou, sempre fui e continuarei sendo paladino da desestatização mas me
revolta imaginar que estamos sendo roubados. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, senhoras e senhores; neste final de semana, juntamente com os
nobres colegas Deputados Adelmo Carneiro Leão e Anderson Adauto, estive
participando de uma audiência pública da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais em Santa Vitória, no Triângulo. O objetivo dessa audiência
era tratar do assentamento de 186 famílias, que aguardam essa decisão.
Destas, 124 estão acampadas na Fazenda São José, e 26, na Fazenda
Santo Antônio.

Nessa audiência, senhoras e senhores, presenciamos um clima de
enorme tensão, provocado, de um lado, pela situação aflitiva dos sem-terras.
Dezenas e dezenas de famílias estão vivendo sem as mínimas condições de
sobrevivência, em coberturas de plástico preto, sem água, sem alimentação
suficiente, sem assistência médica de nenhum tipo. As crianças, como
sempre acontece nessas situações de risco, são as que mais sofrem. Vitimas
da fome, elas mamam água doce, na ausência do leite. Por outro lado,
ouvimos, também, os fazendeiros, que temem perder suas terras. Nesse
ambiente extremamente marcado por tensões constantes, a Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, representada por mim e pelos colegas
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Anderson Adauto, teve importante papel.
Como fiei da balança, a Comissão contribuiu para diminuir as tensões,
levando uma palavra de equilíbrio e esperança ás famílias e aos fazendeiros.
Estamos certos de que a atuação da Comissão foi imprescindível para que
fosse evitado um conflito de conseqüências imprevisíveis. Na reunião, com
os fazendeiros, os acampados, o representante do INCRA e o assessor do
Governo do Estado para reforma agrária, Dr. James Ladeia, levamos, em
nome da Comissão, a nossa palavra sobre a importância de todos
exercitarem o bom senso e o equilíbrio no trato de uma questão tão delicada.

A reforma agrária feita segundo os parâmetros da justiça e da ética só
trará benefícios: vai desinchar os cinturões de miséria das grandes cidades,
promovendo a volta de homens e mulheres ao campo. A redistribuição de
terras poderá contribuir muito para o combate ao desemprego e a outros
males próprios dos grandes aglomerados metropolitanos.

Os resultados de assentamentos já realizados no Estado são animadores.
Na Fazenda Barreiro, primeiro assentamento feito na região, as famílias já
conseguem ter renda mensal equivalente a 7 salários mínimos. Na Fazenda
Vargem do Touro, este ano serão colhidas 3.000t de milho.

Na reunião, decidiu-se esperar a ação do INCRA, que, no dia 17 deste
mês, fará vistoria em várias áreas, para futuras desapropriações e
assentamento de famílias, não apenas as 186 de Santa Vitória, mas as 600
previstas para o Pontal do Triângulo, para este ano.

Temos, concretamente, um impasse no tocante ao modelo de pagamento
das terras. Os fazendeiros desejam a venda através do Decreto Federal n°
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433, e o INCRA propõe a desapropriação; para resolver o impasse, é
importante que haja esclarecimento, por parte do INCRA, sobre o modelo
mais eficiente e que haja um acordo para facilitar a oferta de terras,
atendendo tanto a trabalhadores sem terra quanto a proprietários rurais.

Gostaria, também, de trazer uma discussão importante para a reflexão de
todos nós: qual tem sido o papel da RIJRALMINAS nesse processo?

Gostaria de apresentar algumas propostas consensuais do nosso
seminário sobre reforma agrária em Minas Gerais: destinação de todas as
terras públicas e áreas arrecadadas de Bancos estaduais exclusivamente ao
assentamento de trabalhadores rurais, exceto as áreas que não forem
adequadas à implantação de projetos de assentamento, as quais serão
preservadas de acordo com a legislação pertinente; levantamento cadastral
dos imóveis rurais do Estado e comunicação dos dados obtidos aos autores
desta proposta, que selecionarão os que devem destinar-se ao assentamento
imediato de trabalhadores sem terra; inclusão, no orçamento público, de
rubrica para a realização de ações discriminatórias, que deverão ser
propostas a partir de critérios resultantes do consenso entre o Governo do
Estado, a Assembléia Legislativa e entidades que propugnam pela reforma
agrária; arrecadação imediata das terras públicas com área superior a 250ha,
assim definidas após ação discriminatória administrativa ou judicial, as quais
deverão ser destinadas a assentamentos e criação de unidades de
conservação, definindo-se os usos por meio de um zoneamento
agroecológico. Considerando que a RURALMINAS já vem desenvolvendo
discriminatórias administrativas e judiciais, como, por exemplo, nos
Municípios de Rio Pardo de Minas, ltacarambi, Vaízelândia, São João da
Ponte e outros, é necessário que ela informe por escrito às entidades autoras
desta proposta a situação atual dessas discriminatórias; desenvolvimento e
ação conjunta da RURALMINAS, da Procuradoria-Geral do Estado e do
Ministério Público, como fiscal da lei, visando a resguardar o património
público, defendendo-o das ações de usucapião e de retificação de área em
terras públicas, em tramitação nas várias comarcas do Estado, impedindo a
fraude ou simulação por parte dos que ocupam irregularmente as referidas
terras; proposição de ações anulatórias contra eventuais títulos já expedidos.
Consideramos importante a participação da RURALMINAS nesse processo e
queremos que ela esteja presente em todos os momentos. E urgente a
identificação das terras pertencentes ao Estado para assentamento das
famílias sem terra.

Caros colegas, neste momento delicado da luta pela terra, não podemos
dispensar ninguém. E necessária a participação da sociedade, mas,
sobretudo, o empenho de todos os órgãos governamentais nesse processo.
Que o nosso alvo maior seja guardar a vida. E pequena a distância entre a
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concórdia que vivemos hoje e a violência que trará uma tristeza muito
grande para todos nós. Precisamos de todos.

Quero, finalmente, senhoras e senhores, agradecer a esta Casa, em
especial, ao Deputado Romeu Queiroz, nosso Presidente, pelo total apoio às
ações da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlbs Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente Deputado Romeu

Queiroz, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa aqui presente, antes de
tocar no assunto que me traz hoje à tribuna da Assembléia Legislativa,
gostaríamos de rebater algumas denúncias que foram veiculadas pela
grande imprensa de Belo Horizonte contra o Secretário da Saúde, Dr. José
Rafael Guerra Pinto Coelho, as quais partiram de um segmento que atua na
área da saúde pública do Estado, e que acusam o Dr. Rafael Guerra, grande
Secretário da Saúde, grande professor e cirurgião, de beneficiar e privilegiar
alguns municípios, através de recursos que deveriam ser distribuídos para a
maioria dos municípios de Minas. E o que é mais grave: as denúncias
versam sobre um possível interesse político do Sr. Secretário, ao beneficiar
essas cidades que foram citadas pela imprensa. Eu gostaria, Sr. Presidente,
como ex-Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social desta Casa nos
anos de 1995 e 1996, de testemunhar a posição imparcial, coerente e correta
do Dr. Rafael Guerra Pinto Coelho. Um homem que, mesmo sabendo que
estaria sacrificando sua vida particular, que estaria comprometendo sua vida
como médico, um dos médicos que gozam do mais alto conceito na área de
cirurgia geral de todo o Estado e do Pais, se propôs a dar sua contribuição, a
ajudar o Estado, assumindo o importante cargo de Secretário da Saúde. Um
homem que esteve presente inúmeras vezes, sempre que convidado ou
convocado a depor e explicar seu plano de governo na Comissão de Saúde
e Ação Social. Todas as vezes que ele veio a esta Casa, convenceu a nós,
Deputados, e principalmente a classe médica de que seu plano de governo e
seu trabalho estavam no caminho correto, prestando inestimável serviço ao
povo de nossas cidades.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Quero hipotecar
solidariedade ao seu pronunciamento. Reconhecemos que o Dr. Rafael
Guerra tem tido uma administração das melhores, apesar das dificuldades
que o Estado atravessa. Homem sério, homem probo, homem distinto. O
Deputado Carlos Pimenta, como sempre, aborda o tema de forma muito
convincente e com muito conhecimento, principalmente por ser um
excelente médico. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa.,
Deputado Paulo Schettino. É necessário que possamos sair em defesa dos
homens que têm moral, que têm serviços prestados e que, de um momento
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para o outro, por ocupar um cargo público, são expostos da forma como o
Dr. Rafael foi exposto. Temos que parar com essa mania de querer acusar
as pessoas e querer imputar às pessoas erros que não cometeram.
Chegaram ao absurdo de propor uma CPI para apurar essas denúncias, sem
mesmo terem a preocupação de convidar o Dr. Rafael para explicar. Mas,
como é um homem de vida limpa, um homem que não teme expor a
verdade, ele já se antecipou e, em oficio à Comissão de Saúde, hoje
presidida pelo Deputado Jorge Eduardo, propôs-se a vir aqui discutir e
mostrar que não tem nada a esconder, que seu trabalho é um trabalho sério,
um trabalho limpo e que está prestando benefícios ao povo de Minas Gerais.
Vamos aguardá-lo.

Tenho a certeza absoluta de que ele irá, mais uma vez, desmascarar
esse grupo de pessoas que querem ver apenas o circo pegar fogo. que não
têm escrúpulo em jogar lama no nome de homens sérios, de hcrnens que
têm um passado inatingível, de homens que, acima de tudo, prestaram um
grande benefício à nossa sociedade. A resposta virá com o tempo.
Aguardamos ansiosos esse contato com o Dr. Rafael Guerra, para que se
mostre que o Governo de Minas, no setor de saúde pública, vai muito bem,
obrigado.

Quero também, Sr. Presidente, nesta segunda etapa do meu
pronunciamento, tecer alguns comentários acerca de um outro órgão do
Estado e questionar a participação desse órgão nos serviços que vem
prestando à sociedade mineira. Trata-se do DER-MG. Não quero aqui causar
a impressão de que vamos criticar o órgão de forma irresponsável, mas
queremos cobrar dele e do Governo um plano estadual para a recuperação
das estradas de Minas.

Estivemos no DER, no decorrer desta semana, em companhia de alguns
Prefeitos, que solicitaram do Departamento um trabalho em parceria, para
que sejam recuperadas as estradas de sua região, principalmente as que dão
acesso aos municípios. Tivemos a resposta absurda de que o DER não tem
convênios de encampamento de 106 estradas que dão acesso aos
municípios de Minas Gerais. Aí, fiquei preocupado, porque o DER não tem
compromisso com nenhum dos municípios que foram emancipados por esta
Casa, com nosso voto. Com as últimas chuvas, a maioria das estradas que
dão acesso a esses municípios estão absolutamente intransitáveis. E a
resposta é sempre a mesma: Sr. Deputado, em atenção ao ofício tal,
solicitando a execução de serviço de patrulhamento e encascalhamento do
trecho, no caso, de Varzelândia à cidade de Ibiracatu, informo-lhe que, no
momento, não temos condições de atendimento a esse pedido, em face do
nosso comprometimento com os serviços em execução em estradas de
nossa rede conservada e também das dificuldades financeiras, que não nos
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permitem a recuperação de diversos equipamentos. hoje encostados em
nossas unidades". Quem te viu, quem te vê. O DER, num passado muito
recente, era talvez um dos órgãos que tinha o maior poder de atendimento
aos Prefeitos do interior de Minas Gerais. E hoje observamos: de um lado,
108 cidades que precisam desse convênio com o DER, para que ele assuma
a responsabilidade pela recuperação de estradas que dão acesso aos
municípios, e, de outro lado, a falta de condições financeiras do
Departamento para atender aos pleitos dos Deputados e da maioria dos
Prefeitos.

Procuramos o orçamento, para verificar as condições do órgão de atender
às nossas reivindicações, mas o orçamento é muito enxuto; é muito
acanhado em face dessas necessidades, que são urgentes.

Não quero aqui fazer nenhuma crítica ao Diretor do órgão, Dr. Mauro
Vasconcelos, coitado, faz das tripas coração para atender aos pedidos. Mas
é necessário que façamos esse questionamento e um levantamento da
atuação do órgão, para que possamos dar uma resposta aos Prefeitos, às
pessoas que nos escrevem, aos eleitores e ao povo de Minas Gerais, os
quais, muitas vezes, estão impossibilitados de deixar suas cidades ou de
voltar para elas, porque não contam com linhas de ônibus regulares. Temos
que questionar o trabalho do DER-MG, a pressão que o órgão tem de
exercer sobre o Ministério dos Transportes para recuperar nossas estradas
federais. A estrada de Pirapora a Montes Claros, hoje, é uma verdadeira
malha de buracos, por onde passam mais de 4.500 carretas por dia.
Acontecem acidentes fatais naquela rodovia federal. Tudo isso tem que ser
questionado.

Não me contento com resposta igual a essa e sei que os Deputados
também não se contentam. Estou tendo a fama de ter a língua solta, e tenho,
mesmo sendo um Deputado que dá apoio ao Governo, porque acredito nele.
Temos que fazer essas indagações. Muitas vezes nos reunimos e lançamos
criticas sobre esse órgão, mas aqui, desta tribuna, existe um silêncio
incompreensível. E necessário que nós, Deputados, possamos fazer um
levantamento da estrutura do órgão, da mesma forma que estamos
vasculhando o IPSEMG. Muitas das iniciativas partem da bancada de
oposição ao Governo, do PT; eles têm suas razões para fazer esse
questionamento. Estamos levantando tudo sobre o DER-MG, para que
possamos dimensionar o órgão e ter certeza de que nossos pedidos serão
atendidos ou, pelo menos, para que a maioria dos pedidos tenha uma
resposta convincente ou, pelo menos, um planejamento ao longo do tempo,
para que as pessoas possam se sentir tranqüilas.

E, ainda com relação ao DER-MG, o Governo do Estado está
promovendo, através da Secretaria de Educação, a execução de 500
nucleações escolares. Vão fazer escolas, vão dar ônibus para transportar os
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alunos, a fim de trazê-los para estudarem um único núcleo. Pergunto: como
um projeto dessa natureza, que envolverá US$70.000.000,00, em que serão
construídos 500 núcleos escolares, com quatro salas de aula, poderá dar
certo se a grande maioria, a quase totalidade das estradas vicinais
municipais estão impraticáveis e intransitáveis?

Gostaria de propor, Sr. Presidente, que a nossa Casa, a título de ajuda ao
Governo, como forma de subsidiar o Governo com informações, e até
mesmo de participar desse plano estadual de recuperação de nossas
estradas, pudesse promover um debate público, um debate com os
Deputados, os Prefeitos, com representantes da Secretaria de Obras e do
DER-MG, o mais urgente possível. Essa reunião será importante para ajudar
no trabalho do Governador Eduardo Azeredo frente à grande necessidade de
recuperação da malha viária de todo o Estado, seja ela estadual ou federal.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José llaueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores presentes nas galerias, senhores que me escutam nos corredores e
nos gabinetes, a nossa região, os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, e
também a região do São Mateus e do Rio Doce estão em festa;
especialmente, a cidade de Teófulo Otôni está em festa, com a esperança de
dias melhores, de novas possibilidades de emprego e de progresso para a
região, sempre lembrada pelos poetas, escritores, cronistas e políticos nas
suas falas, mas desamparada, na prática, na ação, pelos agentes públicos,
pelos lideres a quem compete a realização de mudanças. Mas por que
estamos com uma nova esperança? Na nossa região não há outro assunto
que não seja a implantação, na cidade de Teófilo Otôni, da Zona de
Processamento de Exportações - ZPE -, onde aparecerão os incentivos
fiscais, as isenções e tudo o mais que é necessário para que urna região
produza para exportação. E produzir para exportação significa enriquecer-se,
significa dar empregos. No Brasil, foram criadas 18 ZPE5, por leis federais. A
ZPE de Teófulo Otôni foi a última a ser criada, mas, com certeza, será uma
das primeiras a ser implantada e a atuar concretamente na produção para
exportação. Sua inauguração está prevista para o mês de julho próximo, e,
provavelmente, no ano que vem, as empresas instaladas na ZPE, em Teófilo
Otõni, já estarão exportando seus produtos, suas mercadorias. Por que
aquela região de Minas Gerais foi escolhida para sediar uma ZPE? Sem
dúvida, pela riqueza de seu subsolo. A região do Jequitinhonha e do Mucuri
é considerada uma das mais ricas na produção de gemas, de pedras
preciosas e de jóias. Basta imaginarmos que, da produção mundial de
gemas e jóias, o Brasil detém 33%, compostos sobretudo pela produção de
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pedra bruta. Sabemos, também, que a maior parte dessa riqueza ainda se
encontra escondida no subsolo das regiões do Jequitinhonha e do Mucuri,
que têm, como cidade principal, Teôfilo Otôni.

Esperamos e acreditamos que isso significará a vinda de dias melhores,
trazendo a possibilidade da criação de novos empregos. Já se falou na
produção de 2 a 3 mil empregos. E ouvi dizer, ainda, que podem ser gerados
até 3.500 empregos diretos.

A primeira empresa que se prontificou a ir para a ZPE de Teófilo Otôni já
tem possibilidade de gerar, no próximo ano, 250 empregos diretos. E não é
só no setor de gemas, de pedras preciosas, de riquezas minerais que uma
ZPE atua.

A ZPE poderá trabalhar, também, na exportação de frutas cítricas, de
doces e de móveis. E, para isso, há uma grande facilidade com as áreas de
reflorestamento, que estão possibilitando a produção de celulose e de
madeira para móveis. Há também possibilidade de exportação de carnes, de
produtos derivados do leite. Pode ser que a nossa região entre num período
de salvação. Mas não é apenas Teófilo Otôni, vale do Mucuri, Jequitinhonha,
São Mateus e Rio Doce que ganharão com isso, O sucesso da ZPE há de
ser, também, o sucesso da economia mineira, que chega em boa hora para o
sucesso da economia do Brasil, que pode entrar mais forte, com passo firme,
no MERCOSUL.

Hoje, participamos, na ACMinas, do Café Parlamentar, em que foram
debatidos assuntos da mais afta importância ligados à ZPE. De maneira
clara e firme, o professor e Deputado Federal Octávio Elísio fez colocações,
louvando sua implantação e mostrando sua esperança na riqueza que pode
vir pela ZPE de Teófilo Otôni.

Gostaríamos de contar com o apoio de todos os Deputados, de todos os
agentes políticos, de empresários, de lideranças dos diversos setores.

Sem dúvida nenhuma, a ZPE será o projeto que irá alavancar o maior
progresso de Minas Gerais em todos os tempos. E, também, o único projeto
que une todas as lideranças de qualquer setor. Até agora, não houve uma
voz que se manifestasse contrária a isso. E verdade que alguns, que já
apanharam e lutaram demais, que não conseguiram ver realizados os seus
sonhos, têm, às vezes, pouca esperança. São um pouco pessimistas, mas se
animam, se contagiam, quando vêem outros que estão mais bem informados
e que têm segurança naquilo que estão dizendo, pois falam de maneira
técnica, sem querer fazer propaganda deste ou daquele setor. E a esperança
vai chegando, aos poucos, para todos nós.

A ZPE é, sobretudo, o resultado do esforço da iniciativa privada. Mas
precisa contar com a colaboração dos agentes políticos, do Governo e de
todos nós, mesmo que não sejamos empresários. E preciso que cada um de
nós se conscientize de que é necessário produzir e ter mais, para que o povo
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sofra menos. E preciso, ainda, que sejamos portadores dessa esperança,
divulgando e abraçando a idéia da ZPE. E foi justamente por acreditar nesse
caminho para a libertação da região do Jequitinhonha, do Mucuri, do São
Mateus e do Rio Doce que, já há algum tempo, abracei essa idéia.

No ano passado, colocamos, no orçamento do Estado, uma emenda que
previa recursos da ordem de R$1.600.000,00 para o trabalho de infra-
estrutura na ZPE. Foi com certa dificuldade que conseguimos ver essa
emenda aprovada, mas houve, sem dúvida, o final feliz que tanto
desejávamos. Por acreditar na necessidade da divulgação dessa idéia,
requeri uma audiência pública em Teófilo Otôni; nela estarão representadas,
sobretudo, as Comissões de Ciência e Tecnologia, de Política Energética e
de Meio Ambiente, para que essas pessoas, que são as representantes mais
diretas do povo e responsáveis por esses assuntos, esclareçam para todos
nós a necessidade da implantação da ZPE e da nossa participação urgente,
urgentíssima, nesse processo. Seria ótima a participação dessas Comissões
nos garimpos, para que pudéssemos verificar "in oco' o sofrimento dos que
trabalham na extração de pedras.

Confesso-lhes que vivi um dos momentos de maior dificuldade ao visitar,
um dia, uma região de garimpo e ver a pobreza e a miséria em que vivem os
que têm nas mãos, por algum tempo, por alguns minutos, riquezas
fabulosas. Acampados ao lado das catas, em barracas cobertas de plástico
preto, dentro das quais não conseguimos ficar de pé, passavam meses e
meses buscando a riqueza e um pouco de felicidade para suas famílias.
Visitei, também, um túnel. Confesso-lhes que nele não entrei mais que dois
metros e meio, tamanho o medo que senti devido à falta de ar, à escuridão e
ao perigo iminente de desabamento.

Não tenho dúvida de que a presença da ZPE numa região dessas há de
possibilitar um trabalho de exploração menos primitivo, com mais tecnologia
e segurança, levando mais recursos e proporcionando melhores condições
de vida aos que estão na ponta da produção dessa riqueza. Repito o que
disse há pouco: é mais do que urgente a implantação da ZPE em Teófilo
Otôni. Há pouco tempo, li um relatório do Instituto de Desenvolvimento
Industrial -INDI -, em que se afirmava que, nos últimos anos, nenhum
emprego foi gerado naquela região que tenha sido registrado pelo INDI. As
regiões do Mucurï e do Jequitinhonha não receberam nenhum investimento
público nem privado de maior porte, nos últimos anos. Entre as pessoas que
foram entrevistadas e comentaram o fato, estava o Secretário Paulo
Haddad, que falou da sua angústia, pois, se a situação continuasse daquela
maneira, a pobreza crescente se tomaria um fato irreversível.

Agora, temos a faca e o queijo na mão, temos a esperança de dias
melhores. Que cada um de nós seja portador dessa idéia, seja propagador
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dessa notícia. Quero, ainda e sobretudo, fazer um apelo ao Presidente desta
Casa, que, em Teófilo Otôni, manifestou, de público, o seu empenho junto
ao Governo do Estado e o empenho desta Assembléia Legislativa para que a
ZPE seja, quanto antes, uma realidade entre nós. E o que desejamos. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, telespectadores da TV a cabo, senhores presentes nas galerias,
ocupo esta tribuna para deixar algumas dúvidas aos Deputados. Durante os
últimos 20 dias, os jornais de Belo Horizonte vêm noticiando a respeito do
cartel do transporte coletivo urbano. Sr. Presidente, em virtude de fazer
política, há muitos anos, em Belo Horizonte, tive a oportunidade, quando
Vereador, de deixar vários projetos relacionados ao transporte urbano, como
a instalação de ônibus biarticulados; terminais urbanos, que, na
administração passada, do Sr. Patrus Ananias, eram denominados de
BHBUS; banheiros nos pontos finais; cadeiras estafadas; encosto de cabeça;
preço único de tarifas e a câmara de compensação.

Hoje, Sr. Presidente, ouvimos falar sobre o cartel do transporte coletivo.
Acompanhamos, na semana retrasada, o pronunciamento do nobre colega
Raul Lima Neto, que também faz política em Belo Horizonte. Segundo suas
palavras, o transporte estava nas mãos de sete famílias, de sete
empresários. Gostaria de corrigi-lo, pois temos, hoje, em Belo Horizonte, 83
empresários de ônibus. A mesma licitação que tentam fazer em Belo
Horizonte já foi feita na administração passada, da então Prefeita de Betim,
Maria do Carmo. Para surpresa minha, Sr. Presidente, quando acabou todo
aquele período de licitação, o mesmo empresário que estava continuou.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - E realmente um cartel e um
terrível cartel, explorador e monopolizador do transporte coletivo em Belo
Horizonte. Tem de haver livre iniciativa, tem de haver licitação, para que
todos possam competir. Tenho certeza de que vai melhorar bastante o
transporte coletivo em nossa Capital.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, completando, é
lógico que o transporte coletivo, não só em Belo Horizonte como também na
região metropolitana, tem de ser melhorado. Isso não vai ser em decorrência
de uma licitação, mas em decorrência daquele...

• Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Da competição, Exa.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, completando o

raciocínio, numa licitação em Belo Horizonte, hoje, de 83 empresários
cairíamos para 10. Sem dúvida nenhuma, haverá a formação de um cartel
após a licitação. Quero saber quem está levando vantagem nisso, o porquê
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de a BHTRJANS tanto bater nessa, tecla antes de resolver o problema do
sistema viário, do quadro de horários de ônibus, da defasagem da câmara de
compensação. Acho que temos de ter uma licitação, mas, antes, precisamos
de um sistema viário adequado para que os ônibus possam transitar com
velocidade comercial maior em Belo Horizonte, não com a que temos hoje, a
pior velocidade do Brasil. A licitação tem de ser feita, mas hoje quem faz o
transporte em Belo Horizonte não é o empresário, é a BHTRANS, é o Sr.
João Luiz da Silva Dias, é o Sr. Cailão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Como estabelece o próprio
Regimento Interno, a ação de um parlamentar tem de se pautar pelo pleno
cumprimento da Constituição Federal, da Constituição Estadual e do
Regimento Interno desta Casa. Há pouco, o Deputado, no Pequeno
Expediente, fez uso da palavra, manifestando-se contra a existência de um
processo licitatório. Sugiro que a Mesa analise essa questão que está, de
alguma forma, pregando o descumprimento do que a lei estabelece. A Lei
Federal ri0 866 determina a questão do processo licitatório. Nós, que
fazemos leis, não podemos jogar no lixo a Lei Federal n° 866. Não é que a
BHTRANS esteja fazendo para favorecer o cartel. E evidente que o cartel
existe, hoje, em Belo Horizonte. A licitação é para quebrar o cartel.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o nobre
Deputado gosta de entender o que acha melhor. Deixei claro - e ainda repeti
- que sou favorável a um processo de licitação. Só não acho que toda a
culpa da inadequação do transporte coletivo em Belo Horizonte deva ser
atribuída à falta de licitação. Tanto a administração atual quanto a do
Deputado que me antecedeu, em Betim, falava que o problema é de falta de
licitação. A licitação foi feita em Betim, por exemplo. Quem ganhou foi o
próprio empresário que está operando hoje o transporte coletivo em Betim. E
essa administração é do PT. E isso que quero deixar claro. O que acontece?
Não sou contra o processo de licitação. Acho que não adianta afirmar que o
transporte coletivo em Belo Horizonte é ruim porque não existe licitação. Ele
é ruim porque é administrado pela BHTRANS, porque é administrado pelo
Sr. Carlão, que já foi Deputado nesta Casa, e pelo Sr. João Luiz. Em Belo
Horizonte, não existe sistema viário. A Região Metropolitana de Belo
Horizonte não tem sistema viário. E por não ter esse sistema adequado é
que temos um péssimo transporte coletivo. Não adianta nenhum Deputado,
nenhum Vereador, nenhum homem público contestar, porque, hoje, quem dá
as ordens é a BHTRANS. Quem manda fazer, quem coloca preço é a
BHTRANS. Se está mim, temos que pedir, com urgência, uma intervenção
nesse órgão e no DER-MG, que fazem as linhas metropolitanas. O DER-MG
tem que se explicar a esta Casa, como todo o sistema tem que fazer isso.
Porque quem dá as regras é a BHTRANS, e ele tem que se explicar.
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* - Sem revisão do orador.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
1 2 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 22 Parte da reunião, com a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que entrou no ar hoje, de 114h45min às

15 horas, o programa "Repórter Assembléia", na TV Minas, Canal 9, que
será transmitido diariamente.

A Presidência informa, ainda, que se encerra amanhã, dia 12, o prazo para
o registro das candidaturas à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

Esta Presidência informa ao Plenário que se encontra aguardando parecer
da Mesa o Projeto de Resolução n° 1.077196, que contém o Regimento
Interno desta Assembléia Legislativa.

No contexto do processo democrático e dando seqüência ao compromisso
assumido por esta Presidência de buscar uma maior participação dos
senhores parlamentares nas discussões das propostas do Legislativo, a
Mesa informa que estará recebendo, até o final deste mês, sugestões de
emendas a serem incorporadas ao parecer do respectivo projeto.

DECISÃO DA PRESIDENCIA
O Sr. Deputado Durval Ângelo levantou questão de ordem na reunião

ordinária deliberativa do dia 20 de fevereiro último, em que solicita a esta
Presidência a inclusão em ordem do dia do Projeto de Resolução n° 230195,
de sua autoria, que altera a Lei n° 7.855, de 17111180, e dá outras
providências. Na mesma questão de ordem, alega o nobre parlamentar que
a Presidênc desta Casa colocou obstáculos à tramitação da matéria.

Em resp :sta, esta Presidência gostaria de fazer as seguintes
considerações:

O Projeto de Resolução n° 230/95 foi recebido na reunião ordinária do dia
1015195 e distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, à Mesa da
Assembléia e à Comissão de Fiscalização Financeira.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o seu parecer em 2218195,
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1.

Ato contínuo, em 2719195, em virtude de requerimento do autor, a
Comissão de Administração Pública emitiu parecer pela aprovação da
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matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça,
apresentando, na oportunidade, três emendas.

Em outubro do mesmo ano, o projeto foi encaminhado à Mesa da
Assembléia, e, no curso do seu exame, chegou àquele órgão um pedido dos
Líderes das bancadas desta Casa para que a Mesa não se pronunciasse
sobre o Projeto de Resolução n° 230195 até que a questão referente à
previdência dos parlamentares fosse definida no âmbito do Congresso
Nacional, uma vez que o tema alcança todas as esferas da federação.

Desde então, o projeto encontra-se em poder da Mesa, aguardando a
conclusão da tramitação das proposições na Câmara e no Senado Federal.

Paralelamente, a Mesa realizará, nos próximos dias 31 de março e 1 0 a 3
de abril, um fórum técnico sobre Sistema de Seguridade Social do Servidor
Público, em cuja pauta consta a questão da previdência dos parlamentares,
em cumprimento a dispositivo constante na Resolução n°5.171, que institui
contribuição previdenciária para custeio parcial de aposentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa. Tal dispositivo resultou
de emenda apresentada pelo nobre Deputado Gilmar Machado.

Entende a Mesa que seria pouco recomendável e até mesmo contra os
princípios democráticos que devem nortear a atuação desta Casa, a
deliberação sobre o projeto antes que os setores interessados fossem
ouvidos, o que virá a ocorrer no referido fórum.

Finalmente, esta Presidência gostaria de reafirmar a sua mais transparente
disposição de abrir a discussão desse tema, não só entre seus pares, mas
com toda a sociedade, em consonância com as diretrizes resultantes das
mesmas discussões que vêm ocorrendo em âmbito nacional.

Isso posto, considero respondida a questão de ordem do Sr. Deputado
Durval Angelo.

Sala das Reuniões, 11 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, já tínhamos apresentado

uma questão de ordem há um ano para que o nosso projeto fosse incluído
em pauta para votação. A nossa compreensão, principalmente quanto à
parte final do seminário, é correta. Achamos que a discussão no seminário
irá enriquecer o projeto, inclusive com contribuições de todos os Deputados e
dos participantes do evento.

Entretanto, as questões anteriores, levantadas pela expectativa da
mudança em nível federal, principalmente na gestão da Mesa anterior, não
são pertinentes, porque temos autonomia para apreciar essa matéria.
Concordamos que esta Mesa tenha conduzido corretamente os trabalhcs e
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sugerimos que seja tirada cópia, inclusive do seu substitutivo, para que
possamos discuti-lo durante o seminário.

No que se refere à Mesa anterior, não concordamos. Achamos que não
houve o zelo que deveria haver para com qualquer projeto de qualquer
Deputado, que tem os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas de exigir
agilidade para o processo de tramitação, como o próprio Governo faz.

Concordamos que, após o seminário, o projeto seja incluído em pauta para
votação.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira -
falecimento do Dr. Eduardo Antônio Vieira Ayer, nesta Capital; Roberto
Amaral - falecimento da Sra. Maria da Conceição Prates Athayde, em
Montes Claros; e Bilac Pinto (6) - falecimento da Sra. Valéria Seda Paduam,
em Santa Rita do Sapucai (Ciente. Oficie-se.); indicação do Deputado
Sebastião Navarro Vieira para substituir o Deputado Cleuber Carneiro como
efetivo das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 6 a 8, 12 e 18195, 23, 28 e 30196;
indicação do Deputado Sebastião Costa para membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
9195; indicação do Deputado Paulo Piau para substituir o Deputado Jairo
Ataide como membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 6195; indicação do Deputado
Geraldo Santanna para substituir o Deputado Jairo Ataide como membro
efetivo das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 7 a 9195 e para substituir o
Deputado Jaime Martins na Comissão de Ciência e Tecnologia (Ciente.
Designo. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio ás Comissões.); Arnaldo
Penna (4) - indicação dos Deputados Arnaldo Canarinho, Elbe Brandão e
Kemil Kumaira para Vice-Líderes do PSDB (Ciente. Cópia às Lideranças e à
Área de Apoio às Comissões.); indicação do Deputado Roberto Amaral para
substituir o Deputado Francisco Ramalho como membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 1195; indicação do Deputado José Maria Barros para
substituir a Deputada Maria Olivia como membro efetivo das Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n°s9, 12 e 18195 e 26196 e indicação do Deputado Simão Pedro
Toledo para substituir a Deputada Maria Olivia corno membro suplente da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n°6 e 25191; Paulo Schettino (6) - sua indicação para substituir
o Deputado Dilzon Meio como membro efetivo da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 8/95 e para
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substituir o Deputado Marcelo Cecé como membro suplente das Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 10195 e 23196 e como membro efetivo das Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 6 e 9195; indicação do Deputado Ambrósio Pinto para
substituir o Deputado Dilzon Meio como membro efetivo das Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 1, 10 e 18/95,23,27 e 29196 e como membro suplente das
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°5 9 e 19195, 25 e 30196 e para substituir o
Deputado Marcelo Cecé como membro efetivo da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 7195; Marcos
Helênio (4) - indicação do Deputado Gilmar Machado para substituir o
Deputado Ivo José como membro efetivo das Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 9 e
18195, e como suplente das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s2. 6, 10 e 19/95; indicação
do Deputado Adelmo Carneiro Leão para substituir o Deputado Almir
Cardoso como membro suplente das Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 4 e 12195, 22 e
23196, e indicação da Deputada Maria José Haueisen para substituir o
Deputado Almir Cardoso como membro efetivo das Comissões Especiais
para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s
1, 2, Se 18195 e 25196; Alberto Pinto Coelho (4) - indicação do Deputado Gil
Pereira para substituir o Deputado Carlos Murta como membro efetivo das
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 7, 10 e 12195; indicação do Deputado Sebastião
Helvécio para substituir o Deputado Carlos Murta como membro suplente da
Comissão Especial para Emitirem Pareceres sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 1/95; indicação do Deputado Dimas Rodrigues para substituir
o Deputado Luiz Antônio Zanto como membro efetivo das Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 1 e 9195; e do Deputado Luiz Fernando Faria para substituir
o Deputado Elmo Braz como membro suplente das Comissões Especiais
para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s
4, 6, 9, 12 e 18195 e 22/96; Alencar da Silveira Júnior (2) - indicação do
Deputado José Braga para substituir o Deputado Marcelo Gonçalves como
membro efetivo das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 10195 e 23196; e do Deputado lvair
Nogueira para substituir o Deputado Marcelo Gonçalves como membro
suplente das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
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Propostas de Emenda â Constituição n°s 4, 6 e 8195, 22 e 25196 (Ciente.
Designo. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); Rêmolo
Aloise - sua filiação ao PFL; Geraldo Santanna - sua filiação ao PFL; e Dinis
Pinheiro - sua indicação para Líder do PSD (Ciente. Cópia às Lideranças e à
Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando

seja criada urna comissão de representação e acompanhamento do projeto
de construção da Barragem de lrapé, no rio Jequitinhonha. A Presidência,
nos termos do inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno, defere o
requerimento e designa os Deputados Marcos Helênio, José Braga, Cleuber
Carneiro, Carlos Pimenta e Geraldo Santanna para comporem a referida
Comissão. A Área de Apoio às Comissões.

Requerimento do Deputado Bilac Pinto e outros, solicitando, na forma
regimental, a convocação de reunião especial com a finalidade de
homenagear o Deputado Jaime Martins, falecido no último dia 5. 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 da Comissão de Constituição e Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 723196, do Deputado Dimas
Rodrigues, que dispõe sobre a autorização para captação de água nos
mananciais de domínio público estadual 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 Requerimento
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jorge Hannas, solicitando,

nos termos do art. 155 do Regimento Interno, seja desarquivado o Projeto de
Lei n° 136195, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovado.
Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 Fase, a Presidência

passa à 22 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, estaremos entrando na

votação de uma emenda à Constituição, para a qual se exige "quorum"
qualificado, e, como V. Exa. pode verificar de plano, não há número
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regimental, motivo pelo qual solicito o encerramento da reunião e a votação
dessa emenda na reunião da noite.

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 logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 12, às 9 horas e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 169 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE: Ata -

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
Discussão de Proposições: Discussão, em 1 0 fumo, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 7195 e do Projeto de Lei n° 939196; encerramento
da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeinio Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Djalma Diniz
- Durval Ângelo - Elbe Brandão - Errnano Batista - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Paulo Schettino - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro
Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro ) - Às 20h1Smin, a lista de

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

j2 PARTE
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Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o

Projeto de Lei n° 809196, do Deputado Luiz Antônio Zanto, por falta de
pressupostos processuais para a sua apreciação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Como V. Exa. pode verificar, de plano,

não temos condições de votar a matéria, mas podemos discutir as demais
propostas em tramitação. Então, proponho não seja processada a votação da
Proposta de Emenda à Constituição n o 26, em virtude da falta de "quorum",
mas que passemos ao projeto seguinte e façamos as discussões.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" qualificado para votação da matéria constante na pauta,
entretanto, verifica que há "quorum" para discussão.

Discussão de Proposições
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada uma por sua vez, em 10

turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 7195, do Deputado Péricles
Ferreira, que dá nova redação ao § 6 0 do art. 76 da Constituição do Estado,
e o Projeto de Lei n° 939196, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de impressão nos rótulos de todas as bebidas alcoólicas
industrializadas e comercializadas no Estado da expressão "O álcool pode
causar dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde", e dá outras
providências.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência de "quorum" para votação da

matéria constante na pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, bem como para a ordinária deliberativa,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 170° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata -

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1 0 turno, das Propostas de Emenda à Constituição n°5 7195 e
26196; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 838196;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.290; manutenção -
ENCERRAMENTO.

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

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - AlIton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Emiano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz
Femando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pauto Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 91h15min, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

passar à r Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria
constante na pauta.



188
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 7195, do Deputado Péricles Ferreira, que dá nova redação ao
§ 60 do art. 76 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal. 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 § 30 do
art. 206 do Regimento Interno, a proposta de emenda será aprovada se
obtiver 46 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada para votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aíiton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anivaido Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
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 - Maria José Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinlio - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 51 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 7195. À
Comissão Especial.

Votação, em V turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 26196, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que suprime do art. 53 da Constituição
do Estado o § 70 e seus incisos (prevê a extinção da Comissão
Representativa da Assembléia durante o recesso parlamentar). A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta. Em votação, a proposta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Com  a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de votação.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
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Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -
Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio
- lbrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Está aprovada a
Proposta de Emenda à Constituição n°26/96. À Comissão Especial.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 838196, do Deputado José
Bonifácio, que dispõe sobre leilão de veículos usados. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalizarão Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado em 1 0 turno o Projeto de Lei n°838/96 na
forma do Substitutivo n°1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.290,
que autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta do imóvel que especifica,
situado no Município de Muriaé. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados
que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém, e "não" rejeita o
veto. Convido para escrutinadores os Deputados Carlos Pimenta e Olinto
Godinhc. (- Pausa.) Na ausência do Deputado Olinto Godinho, convido o
Deputado Geraldo da Costa Pereira. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta.

O Sr, Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
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Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Luiz Femando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas
com o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. Foram encontradas na urna 47

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam à apuração da votação.

- Os escrutinadores procedem à apuração da votação.
O Sr. Presidente - Votaram sim" 39 Deputados. Votaram "não" 8

Deputados, sendo computada a presença de 5 Deputados nas Comissões.
Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador.

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

encerra, 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 82 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho e Kemil Kumaira, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião destina-se a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
a programar os trabalhos. Após, determina a distribuição das cédulas de
votação e convida o Deputado Anivaldo Coelho para atuar como
escrutinador. Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho anuncia o
seguinte resultado da votação: foi eleito Presidente o Deputado Raul Lima
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Neto, e Vice-Presidente o DeputadaAnivaldo Coelho, ambos com três votos.
O Presidente "ad hoc" proclama eleitos os mencionados Deputados e
empossa o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, a quem passa a
Presidência dos trabalhos, O Presidente, então, empossa o Vice-Presidente,
Deputado Anivaldo Coelho. Dando continuação aos trabalhos, o Presidente
agradece a confiança nele depositada e sugere que as reuniões ordinárias
desta Comissão sejam realizadas às quartas-feiras, às 9h30min. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconcellos -

Antônio Roberto.
ATA DA V REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.289
As dez horas e quinze minutos do dia seis de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ambrósio Pinto, Gilmar Machado e Arnaldo Penna, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião, que tem por finalidade eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. A seguir,
convida para atuar como escrutinador o Deputado Gilmar Machado e
determina a distribuição das cédulas de votação. Realizada a votação, passa
a palavra ao escrutinador, que anuncia como eleitos, por unanimidade, o
Deputado Arnaldo Penria, para o cargo de Presidente, e o Deputado
Ambrósio Pinto, para o de Vice-Presidente. O Presidente "ad Mc" proclama
o resultado e empossa o Presidente eleito, a quem passa a direção dos
trabalhos. O Presidente, Deputado Amaldo Penna, agradece sua eleição
para o cargo, empossa o Vice-Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, designa
como relator da matéria o Deputado Gilmar Machado e lhe concede o prazo
regimental para apresentar seu parecer. A seguir, informa que a próxima
reunião será convocada por meio de edital, agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente - Ambrósio Pinto - Gilmar Machado.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.276
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de março de mil novecentos
e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Simão
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Pedro Toledo, Antônio Andrade. Adelmo Carneiro Leão e Ronaldo
Vasconceilos, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Simão Pedro Toledo, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão, designar o relator e programar
seus trabalhos, O Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação e convida o Deputado Adelmo Carneiro Leão para atuar como
escrutinador. Verificada a coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes, o Deputado Adelmo Carneiro Leão anuncia o resultado, O
Presidente "ad hoc" proclama eleitos, para Presidente, o Deputado Simão
Pedro Toledo, e para Vice-Presidente, o Deputado Ronaldo Vasconcellos,
ambos com quatro votos. A Presidência declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quem passa a direção dos
trabalhos. Este, por sua vez, declara empossado como Presidente o
Deputado Simão Pedro Toledo, a quem retoma a direção dos trabalhos, O
Presidente agradece aos membros da Comissão pela escolha de seu nome e
designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos para relator da matéria. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da Comissão para a reunião do dia 613, às 9h30min, no
Plenarinho III, com a finalidade de se apreciar o parecer do relator,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1997.
Simão Pedro Toledo, Presidente - lbrahim Jacob - Ronaldo Vasconcel los.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.281
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Álvaro Antônio, Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Álvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e esclarece que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Wilson Pires para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Alvaro Antônio e Adelmo
Carneiro Leão, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad Fioc', o
Deputado Alvaro Antônio convida para tomar assento à mesa o Deputado
Adelmo Carneiro Leão e o empossa no cargo de Vice-Presidente. Este, por
sua vez, empossa o Presidente, Deputado Alvaro Antônio. A seguir, a
Presidência designa relator da matéria o Deputado Wilson Pires e
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desconvoca a reunião marcada para amanhã, dia 6, às 9h30min. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Wilson Pires - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL Ã PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.261
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,

VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto total à Proposição de
Lei n° 13.261, que dispõe sobre a cobrança de multa por infração das
normas de trânsito.

Por meio da Mensagem n° 167197, encaminhou S. Exa. as razões do veto
para apreciação desta Casa Legislativa.

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial, para receber
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela é resultante do Projeto de Lei n° 207195, de autoria

do Deputado Ibrahim Jacob, e objetiva disciplinar a cobrança de multa por
infração das normas de trânsito. Para tanto, estabelece critérios e
procedimentos relativos a notificação do infrator, formulação de recursos
administrativos, possibilidade de defesa oral nos processos administrativos,
como também a constituição do Conselho Estadual de Trânsito de Minas
Gerais - CETRAN-MG.

Entendeu o Chefe do Executivo, porém, que a matéria constante na
proposta em análise encontra óbices de natureza constitucional, sendo
incompatível, ainda, com o interesse público.

A nosso ver, entretanto, o art. 22, Xl, da Constituição da República,
confere exclusivamente à União a prerrogativa de legislar sobre questões
relacionadas com o trânsito e o transporte, que não dizem respeito ao
problema em análise.

A proposição visa a disciplinar os procedimentos administrativos para
cobrança das multas, enquanto o trânsito, de que trata a Carta Federal, diz
respeito à condução de veículos pelas vias públicas, como também às
normas relativas ao disciplinamento da matéria.

Não concebemos, outrossim, nenhum vício quanto à constitucionalidade da
proposta.



194
No que tange à argumentação com base no interesse público, vale dizer

que os procedimentos então prõostos em nada conflitam com o
Regulamento do Código Nacional de Trânsito e muito menos com as
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.

Saliente-se, ainda, a oportunidade da proposta, que toma mais
transparente e democrático o procedimento para cobrança das multas,
desonerando o Estado das despesas operacionais, quando remete ao infrator
a responsabilidade pela cobertura dos custos relativos aos recursos
improcedentes.

Diante do exposto, entendemos ser pertinente a proposição que tramitou e
foi aprovada nesta Casa Legislativa, a qual vai ao encontro dos interesses
dos administrados e é compatível com o principio da autonomia
administrativa dos entes federados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total â Proposição de

Lei n°13.261.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -

Ajalmar Silva.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.284

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,
VIII, dc o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 13.254, que 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
1997.

Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia por meio da Mensagem
fl° 170197, compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria,
nos termos do art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto do veto é o inciso 57 do Anexo VI, que prevê a destinação de

recursos para o pagamento da divida do Tesouro com o IPSEMG.
Pela análise da emenda, verifica-se que houve anulação de estimativa de

receita vinculada a operações de crédito a serem contratadas no exercício
de 1997.

O art. 90 da lei orçamentária para este exercício financeiro autoriza o
Poder Executivo a realizar operações de crédito até o limite de
R$2.130.000.000,00, destinados ao giro da dívida mobiliária vencível em
1997. Entretanto, tais recursos não significam ingresso pecuniário efetivo nos
cofres do Tesouro Estadual. Trata-se da simples gestão da divida mobiliária
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por meio da rolagem do estoque dos títulos já existentes, conforme
autorização do Senado Federal para cada exercício.

Dessa maneira, as dotações anuladas não podem ser utilizadas como fonte
de recursos na apresentação de emendas ao orçamento, pois não
constituem recursos ordinários livres e, sim, recursos vinculados,
provenientes de operações de crédito.

Ademais, tal operação fere o art. 160, inciso III, alínea "b", item 2, da
Constituição Estadual, que não permite que se indiquem como fonte de
recursos necessários para a apresentação de emendas aqueles provenientes
de anulação de despesas relativas ao serviço da divida.

Portanto, é procedente a fundamentação do veto, que se baseia na
inconstitucionalidade do referido inciso.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto ao inciso 57 do

Anexo VI da Proposição de Lei n° 13.284.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Ermano Batista, Presidente - lvair Nogueira, relator - Simão Pedro Toledo.

PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI
N°13.289

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90.
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial ã
Proposição de Lei n° 13.289196, que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências.

Por meio da Mensagem n° 172197, encaminhou S. Exa. à apreciação desta
Casa as razões do veto.

5	Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
O dispositivo vetado, ou seja, o § 20 do art 40 , versa sobre a participção

de representantes dos produtores, por estes eleitos, na gestão do Mercado
Livre do Produtor.

Alega o Governador que tal gestão constitui atribuição específica do
Estado na área de abastecimento alimentar, estando o seu exercício a cargo
das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA-MG.

Menciona, ainda, o Chefe do Poder Executivo como razões do veto o fato
de não ter sido estabelecido o prazo e a forma para indicação dos
representantes dos produtores, bem como a presença, já assegurada, de tais
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representantes no Conselho de Administração do CEASA-MG e na Comissão
de Reorganização do Mercado Livre do Produtor.

Em que pese á veracidade de tais afirmações, não nos parece
demonstrada a ïnconstitucionalidade do dispositivo vetado nem tampouco a
sua contrariedade ao interesse público, fatos que justificariam o veto oposto.

Quanto ao prazo e à forma de indicação dos representantes dos
produtores, tais exigências podem constar em regulamento específico, não
sendo indispensável a sua menção no texto legislativo. Por outro lado, a
alegação de que representantes dos produtores já têm sua presença
assegurada em outros postos ligados a seus interesses vem, na realidade,
demonstrar a importância de sua participação, por razões óbvias, na gestão
de seu Mercado Livre.

Entendemos que o dispositivo vetado está em consonância com a idéia de
democracia participativa que encontramos em diversos dispositivos da
Constituição Federal e da Constituição do Estado. O art. 10 de nossa Carta
Magna, por exemplo, assegura a participação dos trabalhadores nos
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. De forma
semelhante, a presença de representantes dos produtores na direção de seu
Mercado Livre configura a possibilidade a eles oferecida de tratarem, mais
de perto, de seus interesses profissionais.

Assim sendo, não podemos concordar com a posição do Chefe do Poder
Executivo, que pretende alijar os produtores da gestão de órgão da maior
importância para a sua classe.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição ao veto parcial à

Proposição de Lei n° 13.289196.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Arnaldo Penna, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ambrósio Pinto.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.276

Comissão Especial
Relatório

O Govemador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o &t. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Carta Estadual, opôs veto total à proposição em
epígrafe, que cria o Programa Estadual de Conservação da Agua.

Encaminhadas por meio da Mensagem n° 178197, as razões do veto foram
publicadas no "Minas Gerais" de 2311197, e foi constituída esta Comissão,
nos termos do art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento Interno, para
examiná-las e sobre elas emitir parecer.

Fundamentação
A proposição sobre a qual incide o veto total obriga as empresas públicas e

privadas concessionárias de serviços de abastecimento de água e de
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geração de energia elétrica a investir 0,5% do valor total da receita
operacional apurada no exercício anterior ao do investimento na proteção e
na preservação da bacia hidrográfica em que ocorre a exploração.

Consoante o entendimento do Chefe do Executivo, tal medida seria
inconstitucional no que se refere às empresas concessionárias de serviços
de energia elétrica, uma vez que cabe à União legislar privativamente sobre
águas e energia elétrica e os potenciais de energia hidráulica são bens
federais. Quanto ao mérito, argumenta o Governador do Estado que essas
concessionáriasjá contribuem, de acordo com as Leis Federais n°5 7.990, de
28112/89, e 8.001, de 1313190, por meio de compensação financeira, em
cumprimento do disposto no art. 20, § 1 0 , da Constituição Federal.

Razões relacionadas ao mérito foram alegadas para atingir as
concessionárias de abastecimento de água. Segundo o Governador do
Estado, a Lei Estadual no 11.504, de 20/6/94, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos, já contempla a hipótese cogitada na
proposição, qual seja o controle do uso da água, sua utilização, a
compensação pela explotação e pela restrição de uso de recursos hídricos
do Estado e a proteção dos ecossistemas.

Não assiste razão ao Chefe do Executivo o que se refere à
inconstitucionalidade apontada nem os motivos relacionados ao mérito que
foram alegados.

Em primeiro lugar, apontamos a contradição dos argumentos para atingir
as concessionárias de abastecimento público e as de geração de energia
elétrica. A proposição trata, na verdade, de controle de água no sentido
administrativo e, implicitamente, de matéria de cunho eminentemente
ambiental, na medida em que o uso da água, nessas situações, é,
potencialmente, causador de dano ao meio ambiente. Para ser coerente, o
Chefe do Executivo deveria, também, alegar in constitucional idade no
tocante às concessionárias de abastecimento, com base no mesmo
argumento, isto é, o de que a matéria água é de competência privativa da
União.

É preciso fazer uma distinção entre potencial de energia e água, no
contexto da Carta Federal. O fato de um rio de domínio estadual apresentar
potencial de energia não transmuda seu domínio, que continua a ser do
Estado. Se há domínio sobre um determinado bem, há, por conseguinte,
poder implícito para dispor sobre esse bem.

E certo que a disciplina das águas foi conferida pela Carta republicana
como matéria privativa da União, mas é preciso ter clareza do significado
disso. A nossa legislação básica de água é ditada pelo Decreto n°24.643, de
10/7134. A despeito de ser esse decreto um documento antigo e, por isso,
considerado ultrapassado, é o que está em vigor, embora diversos
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dispositivos já não se coadunem com o ordenamento jurídico vigente, por
derrogação implícita promovida pela Constituição Federal e, mais
recentemente, pela Lei Federal n° 9.433, de 811197, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos.

O Código de Aguas (Decreto n° 24.643, de 1934, tem a seguinte divisão
básica: Livro 1, que trata das águas em geral e sua propriedade; Livro II, que
cuida do aproveitamento das águas; Livro III, que disciplina a força hidráulica
- regulamentação de indústrias; e Livro IV, que veicula as disposições
transitórias.

Para o caso em análise, vamos reportar-nos ao livro relativo ao
aproveitamento das águas, por sua pertinência e aplicação à matéria em
comento.

Segundo o código, o aproveitamento das águas se faz na navegação, nos
portos, na caça e na pesca, na derivação e na desobstrução. As derivações
nos interessam mais de perto, porquanto dizem respeito á aplicação das
águas públicas na agricultura, na indústria e na higiene. Por via de regra, a
derivação se faz por outorga do poder público, nas modalidades de
concessão administrativa e de autorização administrativa, dispensada esta
na hipótese de derivação insignificante.

Complementando a disciplina da derivação, o Livro II, Título II, cuida, no
Capítulo VII, da competência administrativa. O seu art. 62 tem a seguinte
redação:

"Art. 62 - As concessões ou autorizações para derivação que não se
destinem à produção de energia hidrelétrica serão outorgadas pela União,
pelos Estados ou pelos municípios, conforme o seu domínio sobre as águas
a que se referir ou conforme os serviços públicos a que se destine a mesma
derivação, de acordo com os dispositivos deste Código e as leis especiais
sobre os mesmos serviços.".

A regra é clara: somente quem tem o domínio sobre as águas é que tem
competência para conceder a outorga, salvo no caso de energia hidrelétrica,
em que a outorga é atribuição da União.	-

Por outro lado, o art. 63 do Código de Aguas abre espaço para que os
Estados procedam á outorga, mesmo em se tratando de produção de energia
hidrelétrica, nos limites estabelecidos, quando possuírem um serviço técnico-
administrativo a que sejam afetos os assuntos concementes ao estudo e á
avaliação do potencial hidráulico, seu aproveitamento industrial, incluindo-se
a transformação em energia elétrica e sua exploração. Minas Gerais conta
com tal estrutura; para tanto, vale citar a Secretaria de Estado de Minas e
Energia e o Departamento de Recursos Hídricos - DRH.

Não obstante a existência das limitações impostas e o fato de a concessão
de outorga para os fins de geração de energia elétrica caber à União por
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força legal, não podemos confundir a outorga da União com a cobrança de
"royalties" sobre a água. Ainda que a União exerça sua competência em rios
do domínio estadual, não estão os Estados membros impedidos de impor a
cobrança pelo uso da água. E essa medida, se adotada pelo Estado, não se
contrapõe ao § 1 0 do art. 20 da Constituição Federal, que assegura aos
Estados participação no resultado da exploração de recursos hídricos para os
fins de geração de energia elétrica, ou compensação financeira por essa
exploração.

Tanto é assim que a Lei Federal n° 9.433, de 1997, que regulamentou o
inciso XIX do art. 21 da Magna Carta, indica, em vários de seus artigos, tal
possibilidade, como se pode ver nos exemplos a seguir:

"Art. 1°-A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
Art. 50 São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
Art. 12 - Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos

seguintes usos de recursos hídricos:
- derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de

água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de
processo produtivo;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.".
E preciso atentar, nessa lei, também, para o disposto no art. 14, § 1 0 , que

operou revogação tácita de dispositivo do Código de Aguas, permitindo ao
Poder Executivo Federal delegar aos Estados e 8r Distrito Federal a
competência para conceder outorga de direito de uso recurso hídrico de
domínio da União.

Vê-se, pois, que o Estado não está, como se afirmou nas razões do veto,
legislando sobre águas ou energia. Na verdade, como foi demonstrado, o
Estado está, administrativamente, aplicando o principio do usuário-pagador
contemplado na legislação federal de águas e previsto, também, na
legislação ambiental, por meio da Lei Federal n°6.938, de 1951, art. 40,
que tem a seguinte redação:

"Art. 4°-A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela
utilização de recursos ambientais com fins econômicos".
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É oportuno observar, ainda, que a proposição está em consonância com o

art. 22 da Lei n°9.433, de 1997, que manda aplicar, prioritariamente na bacia
hidrográfica em que foram gerados, os recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Quanto à alegação do Chefe do Executivo de que a Lei Estadual n°
11.504, de 2116194, já contempla a hipótese prevista na proposição para
alcançar as concessionárias de abastecimento público de água, é preciso
esclarecer que os dispositivos relativos à cobrança pelo uso da água - art.
12, § 1 0 e 20 - foram vetados, sendo de nenhum efeito os desdobramentos
dos arts. 13 e 14, que fazem remissão expressa ao art. 12. Nesse sentido, a
proposição tem o mérito de resgatar, efetivamente, o princípio do usuário-
pagador.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela rejeição ao veto total oposto à Proposição de Lei

n°13.276.
Sala das Reuniões, 11 de março de 1997.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator - lbrahirn

Jacob.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N°842/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 842196, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidade pública a entidade Orion Esporte 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 au. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 842196
Declara de utilidade pública a entidade Orion Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Orion Esporte

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aut. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 932196
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 932196, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos,

que declara de utilidade pública a Fundação Abrabam Kasinski, com sede no
Município de Lavras, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 932196
Declara de utilidade pública a Fundação Abrabam Kasinski, com sede no

Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Abrabam Kasinski,

com sede no Município de Lavras.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 943196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 943196, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de

Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Musical Professor
Eurico Heyden, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 943196
Declara de utilidade pública a Associação Musical Professor Eurico

Heyden, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Musical Professor

Eurico Heyden, com sede no Município de Alfenas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela. elator - Arnaldo Penna.
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ERRATA
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°809/96

A 'Conclusão" do Parecer em epígrafe é a que se segue, ficando sem
efeito a publicada na edição de 1518196, na pág. 14, col, 4:

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 809196 com a

Emenda n° 2, que apresentamos a seguir, ficando prejudicada a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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BELO HORZIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 231 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz
e Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - j3 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 184197 (encaminha
o Projeto de Lei n° 1.111/97), do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.112 e 1.113197 - Requerimentos n°5
2.042 e 2.043197 - Comunicações: Comunicação do Deputado Mauri Torres
- Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Álvaro Antônio e Ronaldo Vasconcellos - 22
PARTE (ORDEM DO DIA): j2 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicação Apresentada - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n°
820196; requerimento do Deputado José Bonifácio; aprovação do
requerimento - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 939196; discurso
do Deputado Wilson Pires - Questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

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

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vil€ : - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos PimentaS Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Errnano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguei
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
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Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

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

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

1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 184197*

Belo Horizonte, 10 de março 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 modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 11.397, de 6 de
janeiro de 1994, que cria o Fundo para Infância e a Adolescência - FIA - e dá
outras providências.

As modificações ora propostas objetivam criar condições para que a
Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do Adolescente, unidade
resultante da transformação do Programa de Iniciação ao Trabalho -
PROMAN - e integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Trabalho, de Assistência Social, da Criança e do Adolescente, possa dar
cumprimento cabal às suas múltiplas atribuições.

Destaque-se, a propósito, que o Fundo para a Infância e a Adolescência é
responsável pelo repasse de recursos e oferta de financiamentos aos
programas daquela Diretoria, além de ter sido autorizado a conceder
anualmente até 2.000 (duas mil) bolsas de trabalho educativo, conforme
norma inscrita na Lei n° 12.367, de 28 de novembro de 1996.

Tratando-se de medida de grande interesse público, permito-me solicitar a
Vossa Excelência seja o projeto de lei apreciado em regime de urgência, nos
termos do artigo 69 da Constituição do Estado.

Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência a manifestação de meu
alto apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI N°1.111/97
Modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Do artigo 40 , acrescido do inciso V, o artigo 50, com nova redação

ao inciso III e ao parágrafo único e o "caput" do artigo 7 0, da Lei n° 11.397,
de 6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4°- .........................................................................................................

V - concessão de bolsas de trabalho educativo, no âmbito do Programa de
Trabalho Educativo, nos termos da Lei n° 12.367, de 28 de novembro de
1996, e legislação complementar.";

"Art. 5°- ......................................................................................................

III - o oferecimento de contrapartida de, no minimo, 30% (trinta por cento)
do valor do projeto ou programa, em se tratando de órgão ou entidade
estadual ou municipal, inclusive conselhos, e de, no mínimo, 10% (dez por
cento), em se tratando de órgão não governamental, exceto a concessão de
bolsas de trabalho educativo de que trata o inciso V do artigo anterior, caso
em que o beneficiário estará isento de contrapartida financeira.

Parágrafo único - A definição dos projetos que terão preferência na
liberação de recursos do Fundo será feita pelo Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, salvo a concessão de bolsa de
trabalho educativo aprovada anualmente, nos termos da Lei n° 12.367, de 28
de novembro de 1996, e seu regulamento.";

"Art. 70 - O FIA tem como gestora a Secretaria de Estado de Trabalho, de
Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD - e como
agente financeiro o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de março de 1997."
- 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. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.112197



frÃ*r.i
(Ex-Projeto 4e Lei n° 629195)

Altera dispositivos da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O "caput" do art. 18 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - Ficam obrigadas ao registro e à sua renovação anual, na

Secretaria de Estado da Fazenda e no Instituto Estadual de Florestas - IEF -'
as pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, consumam,
transformem ou comercializem, sob qualquer forma, produtos e subprodutos
da flora.".

Art. 20 - O parágrafo único do art. 24 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único - O Poder Executivo instituirá guia fiscal apropriada,
vedado o uso de selo, para acobertamento do transporte, da movimentação
e do armazenamento do produto e do subproduto florestal, observado o
disposto no ari. 147 da Constituição do Estado.".

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 1997.
José Bonifácio
Justificação: A Lei n°10.561, de 1991, que dispõe sobre a política florestal

no Estado de Minas Gerais, em seu art. 18, obriga as pessoas físicas e
jurídicas que explorem, utilizem, consumam, transformem, industrializem ou
comercializem produtos e subprodutos da flora - entre os quais, o carvão
vegetal - a se registrarem no órgão competente. Deixa de incluir nessa
obrigação, entretanto, os transportadores desse tipo de carga, sejam
empresas ou autônomos.

Trata-se de lacuna da lei, que tem levado à falta de controle, por parte dos
órgãos estaduais responsáveis, dos pontos de origem e destinarão dessas
cargas. Agrava ainda mais esse quadro a adoção do procedimento de
aplicação de selo de controle nos documentos destinados ao acobertamento
do transporte, da movimentação e do armazenamento dos produtos e dos
subprodutos da flora, o que induz a falhas no aparelho fiscalizador do Estado
e, conseqüentemente, à evasão fiscal.

Esta proposição visa, portanto, ao aprimoramento da lei de política
florestal, permitindo ao Estado melhorar e modernizar seus sistemas de
controle e fiscalização.

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

PROJETO DE LEI N°1.113/97
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Declara de utilidade pública a sociedade civil Fraternidade Feminina Paz e
Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a sociedade civil Fratemidade

Feminina Paz e Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A entidade civil Fratemidade Feminina Paz e Amor VII foi

fundada em 1711165, tendo por objetivo prestar serviços de filantropia e de
educação e cultura preconizados pelos princípios seculares da maçonaria.

Nossa intenção, ao solicitar para a entidade o título de utilidade pública
estadual, é contribuir para que ela tenha o apoio do Estado na prática da
benemerência.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.042197, do Deputado Arnaldo Penne e outros, que, manifestando

apoio ao Deputado Simão Pedro Toledo na disputa por vaga de cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, solicitam a indicação do
referido Deputado para ocupar a vaga em questão.

N° 2.043197, do Deputado Elmo Braz e outros, que, manifestando apoio ao
Deputado Kemil Kumaira na disputa por vaga de cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado, solicitam a indicação do referido Deputado
para ocupar a vaga em questão. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri Torres.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Neste momento, a

Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do § 1 0 do
art. 23 do Regimento Interno. destinar a V Parte desta reunião à
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estão suspensos os trabalhos
ordinários.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
Oradores Inscritos -

0 Sr Presidente - Com a pala a, o Deputado Alvaro Antônio.
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O Deputaclõ Álvaro Antônio * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, dois assuntos me trazem a esta tribuna. Em primeiro lugar,
encaminhei à Mesa um requerimento congratulando o Pe. Alfredo Sabeta
pelos seus 50 anos de sacerdócio, dos quais uma grande parte transcorreu
no nosso País, particularmente na região do Barreiro.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, assomo a esta tribuna para fazer um
sucinto relato do que foram os dois anos em que tive a honra de ser
Presidente da Comissão de Política Energética, que, desde a sua instalação,
procurou promover debates sobre as grandes questões setoriais, de grande
importância para o Estado. Em 1995, ela tratou, sobretudo, do problema da
privatização no setor energético, da privatização das hidrelétricas, e
consideramos que foram proveitosos os debates e as discussões. E,
finalmente, optou pela não-perda do controle acionário das hidrelétricas, por
uma parceria com a iniciativa privada. Discutiram-se os impactos cia usina
de lrapé, em Grão-Mogol, o que interessa, particularmente, aos Deputados
que representam a região Norte de Minas. Outra importante discussão
travada na Comissão foi o problema do uso múltiplo das águas dos nossos
rios. Tivemos uma preocupação toda especial com o problema hidroviário do
nosso Estado. Embora tenhamos a segunda bacia hidrográfica do País,
estamos muito aquém do que deveríamos estar com relação ao progresso
das hidrovias, que, sem dúvida, seriam de grande importância econômica
para o transporte de Minas Gerais. Nessas discussões, ficou patenteada a
importância, também, do setor privado na questão do transporte hidroviário
do nosso Estado.

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um assunto de grande
importância, exaustivamente discutido na Comissão foi, sem dúvida, a busca
de um caminho para uma política minerada em Minas Gerais.

E incrível que um Estado como o nosso não tenha, até hoje, a sua política
mineraria, as diretrizes capazes de promover uma grande transformação no
setor da mineração, tendo em vista que participamos com mais de 30% no
mercado nacional das exportações. A partir de uma possível desativação da
COMIG, criou-se uma expectativa entre os investidores em mineração e os
diversos órgãos públicos do Estado, que, preocupados com a desativação
dessa Companhia, instituíram o Fórum de Cidadãos do Setor Mineral,
promovendo reuniões preliminares nesta Casa, iniciando uma luta com o
objetivo de fazer com que Minas retome o seu lugar de destaque devido a
sua pujança no mercado nacional.

Nossa Comissão preocupou-se em fazer um calendário, e dez audiências
foram preestabelecidas. Dessas, pelo menos seis nós conseguimos realizar.
Indicados para, novamente, presidir a Comissão, pretendemos levar avante
não só o programa dos dois primeiros anos, mas também aprofundar, mais
ainda, os estudos no setor mineral, que, sem dúvida, reputamos de grande
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importância para o nosso Estado. Minas, que já deteve 60% das exportações
do País, hoje está restrita a pouco mais de 30%. Portanto, precisamos
trabalhar para recuperar o tempo perdido, que redundou em diminuição de
exportações para o nosso Estado.

Aqui fica, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa preocupação não só
com a mineração do nosso Estado, mas também com o desempenho da
nossa Comissão, que, sem dúvida, poderá ajudar muito o nosso Estado,
atingindo nossos objetivos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, assessoria, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa, gostaríamos de comentar com esta Casa e indiretamente com
todos os segmentos organizados da população mineira o bom momento que
Minas Gerais vive em relação ao turismo, tão importante para o nosso
Estado, embora tão pouco tenha sido feito por ela.

Gostaria de comentar que, na semana passada, foi festejado o Dia
Panamericano do Turismo, mostrando a presença dessa atividade na
América como um todo.

Quero também comentar com os Srs. Deputados que, na semana
passada, o nosso Governador, Dr. Eduardo Azeredo, a quem elogio desta
tribuna, determinou o início da construção do Centro de Feiras e Exposições
de Belo Horizonte no Parque da Gameleira ou Parque Bolivar Andrade,
como preferem outros.

Gostaria de chamar a atenção para dizer que não foi lançamento de
pedra fundamental, por que isso o Governador não gosta de fazer. Na
verdade, foi a autorização para que a empresa de engenharia iniciasse,
efetivamente, as obras de construção do Centro de Feiras e de Exposições
de Belo Horizonte, que trará uma série de eventos para a nossa Capital.
Ocupo esta Tribuna para elogiar o Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo, que teve a determinação de dar início à construção dessa obra. E é
bom que isso aconteça, e que os Deputados tenham a informação de que,
talvez, em 7 de setembro, possamos inaugurar o tão decantado Centro de
Feiras e Exposições.

Dentro do alto astral que o turismo mineiro está vivendo como um todo,
naquela oportunidade, o Governador assinou, através da TURMINAS, um
programa de incentivo, valorização e incremento do turismo rural do Estado
de Minas Gerais, possibilitando que as pessoas físicas ou jurídicas que lidam
com essa questão façam um trabalho mais profícuo, melhorando, ampliando
as suas instalações ou colocando-as em funcionamento.
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A Associação Mineira de Empresas do Turismo Rural - AMETUR -,

presidida pela Dra. Suzana, ficou satisfeita com a decisão do Governador
Eduardo Azeredo.

Esta Casa realizou, em 1995, uma idéia deste Deputado, que é ligada ao
"trade" do turismo: um seminário sobre questão tão importante para Minas
Gerais. Em 1996, esta Casa dotou o Estado de Minas Gerais de leis
modernas, justas e necessárias para o incremento da questão do turismo,
como, por exemplo, a lei que trata do Programa Mineiro de Turismo,
planejando essa atividade e dando suas definições, por parte da coisa
pública, e definindo aquilo que ficará por conta da iniciativa privada. Então, o
Programa Mineiro de Turismo - PMT - virou lei no ano passado. Da mesma
maneira, o Conselho Estadual de Turismo também virou lei no ano passado,
com um número mais reduzido de pessoas, com composição de segmentos
organizados do "trade" do turismo e dos órgãos públicos.

Na oportunidade, gostaria de elogiar o trabalho competente e profícuo
realizado por nossa colega nesta Casa, a jovem, porém determinada,
Deputada Elbe Brandão, que ajudou muito para que essas duas idéias do
seminário de 1995 se transformassem em lei em 1996. Rendo minhas
homenagens a essa laboriosa Deputada que, hoje, comemorou o Dia
Internacional da Mulher, a Deputada Elbe Brandão.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, continuando nesse
nosso otimismo em relação ao turismo em Minas, gostaria de lembrar que a
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, há pouco tempo, passou a
denominar-se Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, da
mesma maneira que o seu par nacional, Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo. Essa Secretaria, hoje, está entregue ao competente Deputado
Federal Maurício Campos, que vem realizando um bom trabalho à frente
daquele órgão.

Outro assunto palpitante e empolgante foi o Encontro das Américas, com
a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado contribuindo cada um
com a sua parte.

Hoje, a Assembléia realiza uma reunião com os Deputados e as
autoridades do Estado, que estão implementando as ações para participarem
do Encontro das Américas, a se realizar no Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, no mês de maio.

Na semana passada, realizou-se em Belo Horizonte o XXXIX Seminário
dos Hotéis Nacionais, contando com a presença de diversos executivos da
hotelaria nacional. Esse encontro mostrou que a nossa cidade e o nosso
Estado estão começando a ocupar lugar de destaque no cenário nacional do
turismo. No dia 17 deste mês, o jornal "MG Turismo" entregará prêmios
àquelas personalidades que mais se destacaram na área do turismo, em
1996. Gostaria de, mais uma vez, solicitar ao ilustre Presidente da
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Assembléia, que é uma pessoa sensível aos temas importantes para o
Estado de Minas Gerais, que participe da solenidade do jornal "MG Turismo",
na próxima segunda-feira, dia 17, quando estarão presentes todas as
pessoas ligadas ao "trade" turístico.

Acrescentaria a essa relação de atividades positivas na área do turismo a
preocupação de nossa cidade e das cidades do interior pela possibilidade de
se cadastrarem junto à EMBRATUR, Instituto Brasileiro de Turismo, através
de nossa empresa mineira de turismo, a TURMINAS, para que obtenham
financiamento na área de turismo, como, por exemplo, para a construção de
hotéis-fazenda. Chamaria a atenção dos Srs. Deputados para que cadastrem
as suas cidades, a fim de receberem financiamentos do Estado para a área
do turismo.

Lembraria ainda que, com a evolução do MERCOSUL, que está
ampliando o leque do turismo receptivo em Belo Horizonte e em Minas
Gerais, muitos belo-horizontinos e muitos mineiros estão fazendo viagens
tranqüilas e sem burocracia para outros países. O MERCOSUL também veio
para nos alertar sobre a questão do turismo. Há ainda a questão da definição
do PROBETUR Nordeste, que vem beneficiar parte do Estado de Minas
Gerais, que é importante para o Estado e agora se tomou uma realidade.

Sr. Presidente, nesta lista enorme de coisas positivas ne têm acontecido
no turismo de Belo Horizonte e de Minas Geais, gostar de lembrar, sem
fazer propaganda, que uma empresa aérea inaugurou outras grandes lojas,
possibilitando a comercialização maior, mais fácil e ágil de suas passagens
em Belo Horizonte.

Sr. Presidente, terminando, gostaria de tomar pública a frase de um
amigo, Jorge Norman, ligado à área de turismo: "O turismo mineiro vive hoje
uma grande conjunção positiva, que vai levá-lo para a frente". Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

aqui para encaminhar o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de
impressão nos rótulos de todas as bebidas alcoólicas industrializadas e
comercializadas a expressão: "O álcool pode causar dependência e, em
excesso, prejudicar a saúde". Damos inteiro apoio a esse projeto de grande
alcance no sentido de fazer com que as pessoas conheçam os malefícios do
álcool.

Antes da votação desse projeto, gostaria de fazer uma observação sobre
uma tese que trago aos Srs. Deputados.

Volto, novamente, a esta tribuna, Sr. Presidente, para demonstrar a
V.Exa. e aos colegas Deputados a nossa preocupação com o número cada
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vez maior de mortes trágicas que ocorrem em nosso Estado e no País, que
poderiam ser evitadas caso as pessoas tivessem conhecimentos de simples
noções de primeiros socorros. Para que isso não mais ocorra, estamos
colocando à apreciação desta Casa nosso projeto para incluir no ensino
médio das escolas estaduais o curso de primeiros socorros.

Como sabe, Sr. Presidente, os acidentes ocorrem em qualquer parte, mas
ocorrem especialmente nas ruas e nas estradas, ocasionados por veículos e
em especial pelos automóveis. As lesões que tais acidentes provocam são
as mais variadas: desde as mais simples e insignificantes, até aquelas que
podem levar o indivíduo à morte.

Acidentes como traumatismos graves em geral, enfarte agudo do
miocárdio, edema agudo do pulmão, queimaduras graves, picadas de
cobras, afogamentos, etc., poderão ter um prognóstico diferente se os
circunstantes tiverem noções e conhecimentos simples de primeiros
socorros.

Exemplifico: o simples ato de dar de beber água a uma pessoa portadora
de fratura da coluna cervical pode provocar um choque espinhal e matá-la
na hora; uma pessoa portadora de traumatismo craniano em coma, pode
apresentar no momento do acidente obstrução das vias aéreas superiores
por sangramento; o simples movimento de puxar a língua, que está dobrada
para trás, para fora da arcada dentária desobstrui a passagem do ar e salva
a vida dessa pessoa. Urna massagem cardíaca resolve muitas vezes uma
parada cardíaca; uma respiração boca a boca salva uma vítima de
afogamento; um provocar de vômito resolve envenenamentos, e assim por
diante.

O conhecimento de noções simples, para salvar vidas e mudar o destino
das pessoas, é importante que seja do conhecimento de todos os nossos
jovens que fazem o ensino médio.

Quantas vidas se perdem por falta desses conhecimentos por parte dos
nossos jovens em geral, para enfrentar e contornar situações de perigo,
quando muitas vezes se acham envolvidos ou são simples circunstantes no
momento do acidente.

Por isso, entendemos a necessidade de ministrar esses conhecimentos e
essas noções no ensino médio, os quais serão de grande valia, não só no
prognóstico, mas para que médicos e hospitais recebam os pacientes em
melhores condições. Não temos a pretensão de incluir no currículo do ensino
médio das escolas estaduais um curso para dar conhecimentos a alunos
para tratar as pessoas definitivamente, mas pretendemos explorar intensiva
e profundamente a capacidade e o potencial dos nossos jovens de prestar
com segurança e eficiência a primeira assistência no local do acontecimento
ou do acidente, para que as pessoas não sofram danos irreparáveis e que
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sejam transportadas para o hospital mais próximo com total segurança e
conforto, a fim de receberem o tratamento definitivo.

Hoje, quando Minas Gerais se atira para uma nova era na educação,
sustentamos que as nossas escolas estaduais precisam se modernizar e
prestar uma educação suficiente e eficiente, voltada para a prática, para que
Minas se ponha na vanguarda dos Estados brasileiros, dando, como sempre,
os melhores exemplos em beneficio do seu povo.

Quero ainda acrescentar, Sr. Presidente, que, diante de um indivíduo
portador de sangramento acentuado, o qual poderá levá-lo a uma anemia
aguda e à morte, o cidadão que tenha simples noções e conhecimento de
causa poderá intervir e fazer com que essa pessoa seja salva e
encaminhada aos hospitais com segurança.

E importante que nos preocupemos com o ensino, no sentido de que
nossos jovens possam ganhar confiança e conhecimentos para salvar vidas,
hoje só privilégio dos médicos. Muito obrigado.

2- PARTE (ORDEM DO DIA)
1 a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à V Parte, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a 11 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

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

ac:esentada nesta reunião pelo Deputado Mauri Torres - falecimento da Sra.
Efigênia Lopes Moreira, em São Miguel do Anta (Ciente. Oficie-se.).

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

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 620196, do Deputado José Bonifácio,
que dispõe sobre a contratação de pessoal do Poder Executivo e dá outras
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio, que,
na forma regimental, requer o adiamento da discussão do parecer. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a Presidência

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

Palavras do Sr. Presidente
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
José Haueisen, Roberto Amaral, Olinto Godinho e Elbe Brandão, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad
hocM , Deputada Maria José Haueisen, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece ser a finalidade da reunião eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e programar os trabalhos da Comissão. A seguir, determina sejam
distribuídas as cédulas de votação e convida o Deputado Olinto Godinho
para atuar como escrutinador. Procedida a votação, tem início a apuração,
verificando-se a coincidência do número de sobrecartas com o de Deputados
presentes. O Deputado Olinto Godinho anuncia o resultado, sendo eleitos
para Presidente o Deputado Paulo Piau, com quatro votos, e para Vice-
Presidente a Deputada Elbe Brandão, também com quatro votos. A
Presidência proclama os eleitos e, na ausência do Deputado Paulo Piau, dá
posse à Vice-Presidente, Deputada Elbe Brandão, passando-lhe a direção
dos trabalhos. Esta agradece aos parlamentares a escolha do nome do
Deputado Paulo Piau e de seu nome para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e propõe que as reuniões ordinárias da Comissão sejam
realizadas às quartas-feiras, às 10 horas. Submetida a discussão e votação,
é aprovada a proposta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - Elbe Brandão - Maria José

Haueisen - Roberto Amaral.
ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.261
Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de março de mil novecentos
e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Mauri
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Torres, Sebastião Navarro Vieira e Maria José Haueisen, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc",
Deputada Maria José l-iaueisen, declara abertos os trabalhos e esclarece que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião Navarro Vieira
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente. os Deputados Sebastião Navarro Vieira e
Sebastião Helvécio, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad
hoc", a Deputada Maria José Haueisen dá posse ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira no cargo de Presidente. Este informa que a posse do Vice-
Presidente ocorrerá oportunamente. A seguir, a Presidência designa relatora
da matéria a Deputada Maria José Haueisen. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, a ser realizada dia 1213197,
as 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen - Ajalmar

Silva.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG,
INCLUINDO OS NÃO-REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO
INTERIOR
Às quinze horas e quinze minutos do dia cinco de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Gilmar Machado e Alberto Pinto Coelho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel

a Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Alberto Pinto
Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece

.	que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Ricardo de Andrade,
; Superintendente de Finanças do IPSEMG. O Deputado Gilmar Machado,

com a palavra, expõe as razões que o motivaram a fazer o convite. A
Presidência passa então a palavra ao Sr. Ricardo de Andrade, que faz sua
explanação. Abertos os debates, fazem questionamentos ao convidado os
Deputados Miguel Martini e Gilmar Machado, conforme consta nas notas

. taquigráficas. Neste momento, o Deputado Miguel M. ?rtini necessita
ausentar-se e é substituído pelo Deputado Arnaldo Penr,. O Presidente
passa a palavra ao Sr. Ricardo de Andrade para que faça suas
consideracões finais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença e a colaboraçãç.do Sr. Ricardo de Andrade, agradece o
comparecimento dos Deputados, cooca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 12 de março, ás 15
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Alberto Pinto Coelho - Gilmar Machado.

ATA DA REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.275
Às dez horas do dia seis de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Wilson Pires e José Braga (substituindo este ao Deputado Ibrahim Jacob, por
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Wilson Pires,
declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado José Braga para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, é eleito Presidente o Deputado Dimas Rodrigues. e Vice-Presidente, o
Deputado Olinto Godinho, ambos com três votos. A seguir, o Presidente "ad
hoc" dá posse ao Presidente eleito, Deputado Dimas Rodrigues, a quem
transfere a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, agradece a escolha de
seu nome para a Presidência, informa que a posse do Vice-Presidente
ocorrerá oportunamente e designa o Deputado Wilson Pires para relatar a
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, determina que se lavre a ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Genaro - Ajalmar Silva.

ATA DA REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.267
Às dez horas e quinze minutos do dia seis de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Wilson
Pires, Ronaldo Vasconce!Ios e José Braga, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Wilson Pires, declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Ronaldo Vasconcellos para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,
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respectivamente. os Deputados Wilson Pires e José Braga, ambos com três
votos. Na condição de Presidente "ad hoc". o Deputado Wilson Pires convida
a tomar assento à mesa o Deputado José Braga e o empossa no cargo de
Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Wilson
Pires. Após, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Ronaldo
Vasconceilos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente , agradece a
presença dos Deputados, determina a lavratura da ata, informa que os
membros da Comissão serão convocados, por meio de edital de
convocação, para a próxima reunião e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Wilson Pires, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Péncles Ferreira.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇO DE LEI N°
13.269
As nove horas e cinquenta minutos do dia onze de março de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Anivaldo Coelho e Simão Pedro Toledo (substituindo
este ao Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente 'ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião tem por finalidade realizar a eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e designar o relator. Em seguida, determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Simão Pedro
Toledo para atuar como escrutinador. Efetuada a votação, verifica-se que
foram eleitos, para Presidente o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e, para
Vice-Presidente, o Deputado Anivaldo Coelho, ambos com três votos. O
Presidente "ad floc" empossa o Deputado Anivaldo Coelho na Vice-
Presidência, passando-lhe a direção dos trabalhos. Em seguida, o Deputado
Anivaldo Coelho declara empossado na Presidência da Comissão o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que agradece a escolha do seu nome.
Ato contínuo, o Presidente designa para relator o Deputado Mauri Torres.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Coelho.

ATA DA 1 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.284
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado João
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Leite, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que ela tem o objetivo de
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Ivair
Nogueira para atuar como escrutinador. Apurados os votos, o Deputado
Ermano Batista é eleito Presidente, e o Deputado Ivair Nogueira, Vice-
Presidente, ambos com três votos. Ato continuo o Presidente "ad hoc"
declara empossado o Deputado Ivair Nogueira, que assume a Presidência e,
a seguir, empossa o Deputado Ermano Batista. a quem retoma a direção dos
trabalhos. O Deputado Ermano Batista agradece a confiança nele depositada
ao ser eleito Presidente desta Comissão e designa como relator da matéria o
Deputado Ivair Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, conforme edital de convocação,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Ermano Batista, Presidente - Simão Pedro Toledo - Iyair Nogueira.

ATA DA REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.282
Às quatorze floras e quarenta e cinco minutos do dia onze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Sebastião Helvécio e Durval Angelo (substituindo
este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do PT),
membros da referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Sebastião Helvécio, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar o relator da matéria. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Durval
Angelo para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito Presidente
o Deputado Ajalmar Silva, e Vice-Presidente, o Deputado Ermano Batista,
ambos com três votos. A seguir, o Presidente "ad hoc" dá posse ao
Presidente eleito, Deputado Ajalmar Silva, a quem transfere a direção dos
trabalhos. Este, por sua vez, agradece a escolha de seu nome para a
Presidência, informa que a posse do Vice-Presidente, Deputado Olinto
Godinho, ocorrerá oportunamente e designa a Deputada Maria José
Haueisen para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
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Ajalmar Silva, Presidente - Maria José Haueisen - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N°13.276
As quinze horas do dia onze de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se no Plenarinho II os Deputados Simão Pedro Toledo, Ronaldo
Vasconcellos e Ibrahim Jacob, membros da supracitada Comissão. Registra-
se a presença do Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos,
informa que esta reunião se destina a apreciar o parecer do relator e solicita
ao Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Ronaldo Vasconcelios emite parecer mediante o qual conclui pela
rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.276. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. A Presidência suspende os trabalhos por 5
minutos, para que seja lavrada a ata desta reunião. Reabertos os trabalhos,
a Presidência solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à
leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos e encerra os trabalhos desta Comissão Especial.

Sala das Comissões, 11 de março de 1997.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - lbrahim Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.267

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II. da Constituição do Estado, opôs veto parcial ã
Proposição de Lei n° 13.267, que dispõe sobre o financiamento de
equiparr :IO corretivo para portador de deficiência.

Encan iado o veto à apreciação da Assembléia, por meio da Mensagem
n° 168197, compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria,
nos termos do art. 270, § 1 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 30 da proposição de lei, que foi vetado, dispõe sobre as taxas de

juros incidentes sobre o valor financiado, estabelecendo que elas serão
menores do que aquelas praticadas pelos Bancos no trimestre anterior.

Devemos salientar que o dispositivo reflete a justa preocupação do autor
do projeto de que as altas taxas de juros normalmente praticadas pelo
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mercado financeiro inviabilizem o cumprimento das obrigações assumidas
pelo devedor ao contrair o financiamento.

Entendemos, todavia, que a solução proposta não resolve o problema da
forma como seria desejável.

Inicialmente, porque, conforme destacou o Governador do Estado, as
normas que regem as finanças públicas apontam no sentido da
previsibilidade das receitas. Por isso, devem prevalecer os financiamentos
concedidos a taxas de juros pré-fixadas, já que é possível prever os
recebimentos.

Mais relevante ainda, em nosso entender, é a inadmissibilidade de que
sejam concedidos financiambntos para fins sociais com taxas de juros
flexíveis, o que parece ser a proposta do projeto de lei.

Nessa modalidade de financiamento, não se fixam as taxas de juros.
Procede-se de forma diversa, estabelecendo-se que as taxas serão
variáveis, seguindo as taxas praticadas no transcorrer do período de
quitação do financiamento. Dessa maneira, pode ser celebrado um contrato
com baixas taxas de juros e ocorrer elevado aumento nas taxas devido a
alterações nas condições de mercado, as quais sofrem forte influência das
políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal.

A conclusão desse raciocínio é de que a imprevisibilidade do
comportamento futuro das taxas de juros inviabiliza a adoção de taxas de
juros variáveis em financiamentos que tenham finalidade social. Isso porque
existe a possibilidade de que o devedor seja surpreendido por um súbito
aumento nas taxas, o que poderia impossibilitá-lo de cumprir a obrigação
assumida.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto parcial oposto à

Proposição de Lei n° 13.267.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Wilson Pires, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.275

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição do Estado, o Chefe do Executivo opôs veto total à proposição
em epígrafe, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas ao exame do Poder Legislativo por
meio da Mensagem n° 173197, publicada no "Minas Gerais" em 2311197.
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Constituída esta Comissão, nos termos do art. 234, c/c o art. 112, 1. "b", do
Regimento Interno, cumpre-nos apreciar as razões do veto e sobre elas
emitir parecer.

Fundamentação
As razões mencionadas pelo Chefe do Executivo para negar sanção à

proposição de lei em epígrafe, que cria o Pró-Leite e dá outras providências,
prendem-se a aspectos relacionados ao interesse público e à
constitucionalidade da proposição.

De acordo com a Mensagem n° 173197, que expõe os motivos do veto, os
objetivos do programa que se pretende criar já estão sendo alcançados por
órgãos e entidades do sistema agropecuário, tais como o IMA, a EPAMIG, a
EMATER, a EMBRAPA, a FUNED, entre outros. Salienta, ainda, o
Governador que a criação de normas paralelas ou justapostas viria a
tumultuar a execução dos programas existentes, o que, de fato, deve ser
evitado, em nome da racionalização da administração pública e para
benefício da coletividade.

Além do mais, o Pró-Leite não poderia ser implantado neste exercício
financeiro, em face do art. 161, 1, da Constituição do Estado, que veda o
início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual.
Noutras palavras, ainda que a proposição fosse convertida em lei, sua
eficácia dependeria de previsão na lei orçamentária do ano seguinte.

Assim, uma legislação que pouco traz de novidade à política desenvolvida
pelo Estado no setor especifico deve ser rechaçada por inoportunidade e
inconveniência, sobretudo quando se vislumbra que poderá acarretar
transtorno à administração. Com efeito, deve-se reconhecer a prudência do
Governador ao negar aprovação ao Pró-Leite, não obstante a atividade de
pecuária de leite seja relevante para a economia mineira.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela manutenção do Veto Total á Proposição de Lei

n°13.275.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Genaro. relator - Ajalmar Silva.

PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI
N°13.282

Comissão Especial
Relatório

Usando a atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto total à proposição
de lei em apreço, que institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo.

4
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Por meio da Mensagem no 176197, publicada em 23/1/97, foram as razões

do veto encaminhadas, para exame, ao Poder Legislativo, e foi constituída
esta Comissão Especial, nos lermos do art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do
Regimento Interno, para emitir parecer sobre elas.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo Estadual opôs veto total à supracitada

proposição, que objetiva promover a alfabetização de jovens e adultos: ele
fundamenta o seu ato em razões relacionadas à ordem constitucional e ao
mérito. Alega que o programa pretendido pela Assembléia Legislativa
decorre de uma disposição expressa no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que foi recentemente
modificada pela Emenda à Constituição n° 14, de 1219196, e, devido a essa
alteração, a proposição em pauta teria perdido a finalidade que orientou a
sua elaboração.

Ressalta, ainda, o Chefe do Poder Executivo que a Secretaria de Estado
da Educação já vem desenvolvendo programas com o mesmo objetivo e
assinala o programa do Curso Regular de Suplência, a ser implementado
ainda este ano, em todo o território mineiro.

Em relação ao primeiro argumento, é forçoso reconhecer que não assiste
razão ao Governador do Estado. De fato, a Emenda à Constituição n°14, de
12/9/96, alterou a redação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Magna Carta, determinando que, nos dez primeiros anos
contados da promulgação da emenda, todos os esforços, inclusive os
recursos que especifica, deverão ser destinados ao ensino fundamental, e,
não, à erradicação do analfabetismo, conforme estava previsto
anteriormente. Todavia, tal alteração não desobriga o poder público de
assegurar a alfabetização de pessoas que não receberam nenhuma
educação formal. Muito pelo contrário, por ser a educação um direito de
todos, é dever do Estado assegurá-la a todos, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e
à sua qualificação para o trabalho, corno bem consigna o art. 205 da Carta
Federal.

Ademais, não fosse suficiente todo o conju:: D de princípios constitucionais
consignados nos arts. 195 a 198 da Const;;uição da República, os quais
devem permear a atuação pública em prol do desenvolvimento da educação,
a própria Carta mineira impele o poder público a instituir plano estadual de
educação, de duração plurianual, com o objetivo, entre outros, de erradicar o
analfabetismo, conforme determina seu art. 204.

Sendo assim, não há que se falar em perda da finalidade da proposição
vetada em virtude da alteração do referido art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Contudo, no que diz
respeito às alegações do veto relacionadas com o mérito da proposição.
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somos levados a concordar com o Chefe do Poder Executivo. Ressalta ele
que programas destinados à erradicação do analfabetismo estão sendo
implementados no âmbito deste Estado. Dessa forma, deve-se reconhecer a
desnecessidade de se levar à sanção uma proposta que institui programa
com o mesmo objetivo. Portanto, tendo em vista as razões relacionadas ao
mérito que ensejaram o veto, somos pela sua manutenção.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à Proposição

de Lei n° 13.282.
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Maria José I-Iaueisen, relatora - Jorge Eduardo

de Oliveira.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°13.286

Comissão Especial
Relatório

O Chefe do Poder Executivo, mediante a autorização que lhe confere o art.
90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição do Estado, vetou parcialmente a
Proposição de Lei n° 13.286, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por via da Mensagem
n°171, de 1111197.

Com fundamento no disposto no art. 234, cio o art. 112, 1, "b", do
Regimento Interno, foi o veto distribuido a esta Comissão Especial, que
sobre ele emitirá parecer.

Fundamentação
Conforme consta na mensagem supracitada, o Governador do Estado

apresentou justificativas diversas para opor veto parcial à Proposição de Lei
n° 13.286. Em relação ao art. 7 0 , § 50 e 60, alegou a inconveniência dos
benefícios propostos, e sua interferência no campo legislativo da União.

Avaliando as razões apresentadas pelo Governador do Estado para impor
censura aos dispositivos mencionados, entendemos que não assiste razão
ao Chefe do Poder Executivo. As inovações que se pretendia introduzir na
Lei n° 6.763, por via do referido art. 70 , possibilitariam que os benefícios
fiscais já conferidos aos contribuintes do ICMS por força de regulamentos
hierarquicamente inferiores fossem elevados ao "status" de lei.

Por outro lado, o parcelamento cogitado no art. 70 do projeto produziria
efeitos negativos na arrecadação do ICMS, já que difere muito pouco do já
praticado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Entendemos que os atuais
critérios utilizados por essa Secretaria para a concessão de parcelamento de
débitos relativos ao ICMS estão sendo aprimorados.
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Em relação à questão dos honorários advocaticios ( 6 0 do art. 70),

consideramos que o critério adotado no projeto é correto, uma vez que o
processo judicial será interrompido antes de prolatada a sentença.

Por último, em relação ao veto oposto ao § 12 do art. 22 (modificação
introduzida pelo art. 20), infere-se que, também neste caso, a decisão do
Chefe do Poder Executivo merece reparo.

O Estado não pode exonerar-se da restituição de imposto cobrado a maior
quando o contribuinte, de fato, comprovar tal diferença a seu favor; dessa
maneira tem procedido. Entretanto, o critério adotado pela Lei n° 6.763 no
que diz respeito à cobrança por estimativa (imposto presumido) deve ser
alterado, pois o método utilizado sobrecarrega excessivamente o
contribuinte, uma vez que o recolhimento a maior se tem transformado em
rotina.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 13.286.
Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Gilmar Machado, Presidente - Paulo Piau, relator - Antõnio Júlio - Miguel

Martini.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 878/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 878196, de autoria da Deputada Elbe Brandão, que
declara de utilidade pública a União Regional de Apoia às Associações
Comunitárias da Zona Norte - URAAC Zona Norte -, com sede no Município
de Juiz de Fora, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 878196
Declara de utilidade pública a União Regional de Apoio às Associações

Comunitárias da Zona Norte - URAAC Zona Norte -, com sede no Município
de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a União Regional de Apoio às

Associações Comunitárias da Zona Norte - URAAC Zona Norte -, com sede
no Município de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 928(96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 928196, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mensageiros da Liberdade n°
2.674, 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, §
l 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° 928196
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mensageiros da Liberdade n°

2.674, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Mensageiros

da Liberdade n°2.674, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Amaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 930/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 930196, de autoria do Deputado Francisco Ramalho,

que declara de utilidade pública a Creche Domit Cecílio, com sede no
Município de Guaxupé, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 930196
Declara de utilidade pública a Creche Domit Cecílio, com sede no

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

sede no Município de Guaxupé.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 938/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 938196, de autoria do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Associação dos Taxistas de Viçosa, com sede
no Município de Viçosa, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 938196
Declara de utilidade pública a Associação dos Taxistas de Viçosa, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Taxistas de

Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 940/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 940196 , de autoria do Deputado Ivo José, que declara

de utilidade pública o Conselho Particular São Gabriel, da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 940196
Declara de utilidade pública o Conselho Particular São Gabriel, da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular São
Gabriel, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trõpia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 944196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 944196, de autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto,

que declara de utilidade pública a entidade Grupo de Promoção Social de
ltuiutaba - GPSI -, com sede no Município de Ituiutaba, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 944196
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Promoção Social de

Ituiutaba - GPSI -' com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Promoção

Social de ltuiutaba - GPSI -, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 964/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 964196, de autoria da Deputada Maria José Haueisen,

que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Anastácio Roque, com sede no Município de Novo Cruzeiro, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO Dg LEI N° 964196

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Anastácio Roque, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

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

Bairro Anastácio Roque, com sede no Município de Novo Cruzeiro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 966196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 966196, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Pró-
Melhoramentos do Bairro Renascença, 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 ai. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 966196
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Pró-

Melhoramentos do Bairro Renascença, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Pró-Melhoramentos do Bairro Renascença, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 967/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 967196, de autoria do Deputado Glycon Terra Pinto,

que declara de utilidade pública a entidade Ame Menor, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 967196
Declara de utilidade pública a entidade Ame Menor, com sede no

Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ame Menor, com

sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 970(96

lÊ:	 Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 970196, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a Creche Pardalzinho de Ouro, 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 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°970/96
Declara de utilidade pública a Creche Pardalzinho de Ouro, com sede no

Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utUaade pública a Creche Pardalzinho de Ouro,

com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 972/96

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 972196, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Seareiros da Paz, com sede no
Município de Muriaé, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 972196
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Seareiros da Paz, com sede

no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Seareiros da

Paz, com sede no Município de Mudaé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 973/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 973196, de autoria do Deputado Ivo José, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinfla -
AMBSTER -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°973/96
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa

Terezinha - AMBSTER -, com sede no Município de Coronel Fabríciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do

Bairro Santa Terezinha - AMBSTER -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 974196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°974/96, de autoria do Deputado José Maria Barros, que

declara de utilidade pública a Casa de Caridade Leopoldinense, com sede no
Município de Leopoldina, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 974196
Declara de utilidade pública a Casa de Caridade Leopoldinense, com sede

no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art, 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade

Leopoldinense, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 975/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°975/96, de autoria do Deputado José Maria Barros, que

declara de utilidade pública a entidade Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede
no Município de Juiz de Fora, 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, §
10, 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° 975196
Declara de utilidade pública a entidade Aldeias Infantis 505 Brasil, com

:	sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Aldeias Infantis

SOS Brasil, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Allton Vilela-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 976/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 976196, de autoria do Deputado João Leite, que declara

de utilidade pública a Associação dos Renais Crônicos, Doadores e
Transplantados de Uberlândia - ARCDTU -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 976196
Declara de utilidade pública a Associação dos Renais Crônicos, Doadores

e Transplantados de Uberlândia - ARCDTU -, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Renais

Crônicos, Doadores e Transplantados de Uberlândia - ARCDTU - , com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 980/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 980196, de autoria do Deputado Marcelo Cecé, que

declara de utilidade pública a entidade Serviços de Promoção ao Menor e à
Família - SERPAF -, 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 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°980/96
Declara de utilidade pública a entidade Serviços de Promoção ao Menor e

à Família - SERPAF -, com sede no Município de Sete Lagoas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Serviços de

Promoção ao Menor e à Família - SERPAF -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente- Arnaldo Penna, relator - AlIton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°981/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 981196, de autoria do Deputado Marcelo Cecé, que

declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Senhora das
Graças - AVOSG -, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado no
20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno-

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

PROJETO DE LEI N°981(96
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Senhora das

Graças - AVOSG -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
MI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Voluntárias

Senhora das Graças - AVOSG -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 983/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 963196, do Deputado Romeu Queiroz, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária e Infantil de Araçuaí -
ASSOCIAR -, com sede no Município de Araçuaí, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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° 983196

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Infantil de
Araçuaí - ASSOCIAR-, com sede no Município de Araçuaí.

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

Infantil de Araçuaí - ASSOCIAR -, com sede no Município de Araçuai
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajlton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 984/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 964196, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,

que declara de utilidade pública a Fundação Cultural Santa Rita, com sede
no Município de Viçosa, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°984/96
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Santa Rita, com sede no

Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural Santa

Rita, com sede no Município de Viçosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Feriria, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 986/96

Comissão de Redação
Projeto de Lei n° 986196, de autoria do Deputado Francisco Ramalho, que

declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Doença Renal
de Caratinga - ASDOERC -, com sede no Município de Caratinga, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 986196
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Doença Renal

de Caratinga - ASDOERC -, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Portadores

de Doença Renal de Caratinga - ASDOERC -, com sede no Município de
Caratinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.942196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em tela requer ao

Presidente desta Casa seja enviado ofício ao Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, solicitando informações sobre os
projetos da Barragem de São Gregório, principalmente com relação ao longo
período em que se encontram em análise naquela instituição.

Publicado em 19112196, foi o requerimento distribuído à Mesa, nos termos
do art. 60, VIII, "d", do Regimento Interno, para deliberação conclusiva.
Cabe-nos, portanto, opinar sobre a matéria.

Fundamentação
O requerimento em epígrafe evidencia a preocupação com a morosidade

da tramitação do processo para obtenção do licenciamento ambiental,
necessário para a conclusão da Barragem de São Gregório. Essa obra é de
responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS - e beneficiará a população do Norte de Minas. Sua implantação se
dará com recursos previstos no orçamento da União, o que a toma
susceptível de inviabilização em face da demora excessiva para a liberação
da competente licença ambiental. A lentidão na análise do processo pela
FEAM pode, no entanto, ser motivada por deficiência documental, o que por
si só justifica a solicitação das informações requeridas.

No entanto, para melhor adequação da proposição a seu fim,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.942196 na torna do Substitutivo n o 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 ofício ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, Sr. Maurício André Ribeiro, solicitando informações sobre a análise
dos projetos para construção da Barragem de São Gregário, no Norte de
Minas, e as causas que estão a determinar a morosidade do processo de
licenciamento ambiental, necessário à implantação da obra.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Cleuber Carneiro

- Francisco Ramalho - Elmo Braz - lvo José - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.947196

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o requerimento em tela
solicita transcrição de artigo publicado no jornal "Diário da Tarde", em
2112196, de autoria do jornalista Fábio Doyle, contestando o cogitado valor de
venda da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD - no processo de
privatização conduzido pelo Governo Federal.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20112196, nos termos do Regimento
Interno desta Casa, vem o requerimento a esta Comissão para ser objeto de
parecer.

Fundamentação
Trata o artigo em comento do preço de venda da CVRD no processo de

pnvatização em andamento no País. Historiando sua experiência como
membro do conselho fiscal da USIMINAS, o jornalista Fábio Doyle descreve
fato relatado por seu colega de conselho, o representante do Grupo Nippon
Usiminas.

Segundo ele, no início da década de 80, acompanhando representantes de
grupos empresariais japoneses em visita ao Presidente José Samey, foi
testemunha de urna oferta de pagamento, em dinheiro, da dívida externa
brasileira em troca da concessão da exploração do complexo mineral de
Carajás por 30 anos. Finda a concessão, seriam devolvidas as reservas
restantes. O Presidente Samey, de pronto, não aceitou a proposta. Na
época, a divida externa brasileira atingia cento e poucos bilhões de dólares.

Na imprensa nacional tem sido intensamente debatido o problema
metodológico para a avaliação do ativo intangível da CVRD. Cogita-se de
uma quantia equivalente a US$12.000.000.000,00, mas como avaliar o
patrimônio dessa gigantesca empresa, de projeção internacional, a qual é o
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orgulho do povo brasileiro? Como mensurá-lo? A polêmica levou o Governo
a alterar as condições de entrega das concessões de pesquisa,
estabelecendo a sua participação nas futuras descobertas de minério,
premido pelo anúncio da descoberta de novas reservas de ouro na
Amazônia.

Quanto às reservas minerais conhecidas ou cubadas, o problema não é
menor. Nenhuma empresa desembolsa qualquer quantia tendo em vista um
retomo que se concretize daqui a 30 anos. Em outras palavras, o valor
descontado (presente) de uma receza futura tende para zero à medida que
se afasta no tempo, dada a taxa normal de juros. E é exatamente por isso
que os japoneses propuseram 30 anos de concessão. Uma receita a ser
obtida após 30 anos não tem hoje valor algum. Esse é o critério da análise
financeira de investimentos, pelo método do fluxo de caixa descontado. Por
ele, além disso, todo o excesso das reservas minerais em face das
expectativas de mercado nesses 30 anos não tem valor para a compra. Em
1980, os japoneses ofereceram US$100.000.000.000,00, embora os papéis
da dívida brasileira no exterior estivessem desagiados em mais de 70%,
talvez porque fosse um programa do Governo japonês e os aspectos
estratégicos eram importantes e valiam financeiramente.

Essa não é, no entanto, a ótica do investidor particular. A sua abordagem é
financeira, e o aspecto estratégico a ela se subordina. Verifica-se, assim, que
aqui também há um grave problema metodológico. Nesse sentido, esta Casa
aprovou o relatório da Comissão Especial para analisar o processo de
privatização da CVRD. Uma das propostas sugere que, quanto às reservas
minerais, o governo licite um projeto de sua exploração; que o comprador
pague pelo minério que efetivamente pretenda explorar nesses 30 anos ou
mais e, ao final, devolva o restante ou negocie novamente a sua exploração.

Finalmente, somos favoráveis à transcrição do artigo nos anais desta
Casa, importante trabalho de compilação e registro, que chama a atenção do
leitor para o verdadeiro patrimônio de uma das empresas mais eficientes e
tradicionais do Brasil, o que propiciará às gerações futuras a disponibilidade
de informações sobre o momento que vivemos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.947196

na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.948196

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, o requerimento em

apreço tem por objetivo solicitar ao Presidente do IPSEMG e ao
Comandante-Geral da PMMG o envio de informacões detalhadas sobre os
gastos efetivos com as ações de saúde desenvolvidas pelas duas instituições
nos exercícios de 1995 e 1996, excluindo-se as referentes às atividades-
meio.

Publicada em 20112196, vem a proposição à Mesa para receber parecer,
nos termos dos aris. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme disposto no art. 62, XXXI, da Constituição mineira, compete

privativamente à Assembléia Legislativa "fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta".

Para o exercício dessas atribuições, os membros do Poder Legislativo têm
•a prerrogativa constitucional de apresentar requerimentos em que são
solicitadas as informações que julgarem convenientes e necessárias,
sujeitando-se esses requerimentos à apreciação do Plenário, conforme
disposto no art. 245, XII, do Regimento Interno.

Relevantes para a Comissão de Saúde e Ação Social serão os dados ora
solicitados, pois permitirão que ela tenha uma idéia exata de quanto o
Estado está gastando com saúde por meio do IPSEMG e da PMMG.

Vale ressaltar que atualmente funciona nesta Casa uma comissão especial
cujo objetivo é conhecer a real situação financeira do IPSEMG, incluindo o
não-repasse de verbas pelo Tesouro do Estado, bem como a prestação de
serviços na Capital e no interior.

Dessa forma, entendemos versar a proposição sobre matéria de alçada do
Poder Legislativo, visto ter por objetivo a solicitação de informações que
subsidiarão a atuação fiscalizadora da Assembléia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.948196 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia. relatora - Cleuber Carneiro -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon MeIo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 1 a PARTE DA 231 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1997, DESTINADA A

COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz

e Cleuber Carneiro
SUMARIO: Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinação

da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras das Deputadas Elbe
Brandão e Maria José Haueisen e da Sra. Maria de Lourdes Prata Pace -
Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Presidência designa

as Deputadas Mana José Haueisen e Maria Olivia e o Deputado Alvaro
Antônio para, em comissão, conduzirem ao.Plenário as autoridades e os
demais convidados que se encontram no Salão Nobre

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Nilce Maria da Silva Torres,
representante da Sra. Heloísa Azeredo, Presidente do SERVAS ; Maria de
Lourdes Prata Pace, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; e as
Deputadas Elbe Brandão, autora do requerimento que suscitou a realização
desta homenagem; Maria José I-laueisen; e Maria Olivia. 5aSecretária da
Mesa da Assembléia Legislativa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia

Internacional da Mulher.
Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Elbe Brandão

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, nossas convidadas especiais
Prefeitas de Minas Gerais, amigos, pessoas presentes nas galerias,
funcionários desta Casa, membros da imprensa, senhoras e senhores, desde
que a mulher nasceu da costela de Adão vindo ao mundo à imagem e
semelhança de Deus, como o homem, estava determinada a sua missão
maternal que representa a defesa do conhecimento pessoal e intuitivo, a
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valorização da vida como graça e dom recebido, o encontro com os homens
para o amor e companhia.

O desenvolvimento da dimensão religiosa da humanidade sempre esteve
estreitamente unido ao desenvolvimento da dimensão maternal e feminina
da mulher.

Na Bíblia, ao longo da salvação, mesmo quando as mulheres se vêm
submetidas pelo contexto sociológico em que vivem, aparecem figuras de
mulheres de grande relevo, que mostram a importância da mulher e do
feminino, em geral para a salvação e para a realização de grandes
conquistas.

Na Páscoa, Maria, irmã de Moisés, era quem dirigia o canto das mulheres
e â qual Deus falava de forma privilegiada.

Na guerra para manter a posse da Terra Prometida, aparece Débora,
profetiza e poetiza, guerreira e condutora do povo, à qual é atribuída a vitória
sobre os inimigos. Judith quebrou a arrogância de um chefe guerreiro
derrubando-o com suas mãos delicadas e salvando o seu povo que estava
encarcerado passando fome.

A profetiza RuIda foi consultada pelos ministros do reino no momento de
uma das grandes reformas religiosas.

,Judith e Esther libertaram o povo. Deus escolhe a fragilidade feminina para
vencer os poderosos que se baseiam na força.

Ruth, no livro histórico, é colocada, ainda que nas entrelinhas, como um
germe de contestação. Havia muita severidade nos casamentos. Ela
consegue se casar com um judeu passando por cima do racismo, 23 séculos
após, aprendemos com seu humanismo.

Ester, 114 anos antes de Custo, salvou o povo de Deus não o deixando
emudecer. Pediu ao seu rei para salvar os judeus condenados, vítimas de
um amigo do rei. O povo que louvava a um único Deus destruiu os seus
inimigos.

Através da mulher, Deus envia a sua mensagem de igualdade e ajuda
mútua para os gêneros. Não há privilégios, e sim situações a serem
enfrentadas.

Se a mulher foi instrumento de Deus para atuar politicamente, hoje, com a
evolução cultural e de costumes, a mulher conquistou seu lugar na política.

Nesta Casa, estamos recebendo as Prefeitas de Minas Gerais, que
conduzem os destinos de seus municípios. Não importa a idade, o que vale é
a vontade de realizar.

Sonhamos. Sim, sonhamos muito. Um sonho que se toma pragmático
porque se deixarmos de sonhar, não teremos condições de representar, com
dignidade, o povo que nos confiou os seus sonhos, as suas expectativas, as
suas esperanças.
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Como as mulheres da Biblia, que, através de sua fé num único Deus,
encontravam forças para vencer as barreiras da época, nós, com nossos
sonhos, buscamos transformar a dura realidade que maltrata a gente de
Minas, que sofre, sem importar o sexo.

Se a mulher conquista esse espaço é porque o mundo quer e precisa da
sua sensibilidade para transformar sonhos em realidade.

Vocês mulheres Prefeitas, nós, as mulheres Deputadas, as Vereadoras, as
empresárias, as funcionárias públicas, a mulher que trabalha, temos a
responsabilidade dobrada, porque se cobram aos homens, a nós cobram
muito, muito mais. Mas essa cobrança nos serve de estimulo.

E hoje, a mulher está, de fato, mais habilitada do que o homem para
assimilar certas características imprescindíveis para se alcançar o sucesso
profissional, como a velocidade, a polivalência e o conhecimento do ser
gente. São mesmo mais competentes e organizadas do que os homens,
especialmente em situações delicadas de mudança e crise. Seria instintivo,
coisas da natureza, da preservação da espécie? Não. Deus nos inspira para
que possamos ajudar aos outros.

Depois de milénios tendo que realizar diversos trabalhos ao mesmo tempo,
lidar com os problemas da família, a mulher desenvolveu e conquistou
habilidades, fundamentais para quem atua profissionalmente no mercado de
trabalho com grande concorrência.

Plagiando São Paulo, que diz: "Sem amor eu nada seria', nós mulheres,
sem os homens, nada seriamos, porque o que importa, o ideal, é que
homens e mulheres trabalhem juntos, num sistema de cooperação e
sinergia.

Aqui, Sr. Presidente, concluo a minha fala, trabalhada por uma assessora.
Companheira, permita-me fazer isso constar nos anais desta Casa; Prefeitas
hoje homenageadas, permitam-me tecer alguns comentários sobre esta
companheira chamada Maria Antonieta Andrade, que hoje deixa a minha
equipe para alçar vôos em Brasília. Mulher de verdade, trabalhou nesta Casa
durante seis anos. Com certeza. Antonieta, nosso gabinete, com toda a sua
equipe, estará tentando iluminar o seu caminho. Esta Casa homenageia
você, como tantos outros técnicos, como tantas outras mulheres. Você parte,
hoje, partindo um pouco o nosso coração. Mas tenha a certeza de que o seu
caminhar faz de você uma grande mulher. Você é uma mulher de coragem,
permita-me, um pouco parecida comigo. Você soube captar os meus sonhos,
minhas vontades e traduzi-los em textos como esse, além de ajudar-me a
confeccionar vários projetos.

Cheguei a esta Casa há dois anos cheia de medo, de pavor dessa selva de
homens. Entretanto, foi uma selva permeada de flores. Recebi, por parte de
todos os companheiros Deputados, todo carinho, todo apoio e toda ajuda em
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meu aprendizado. Hoje, já não sou mais aquela Deputada Elbe Brandão,
frágil e cheia de medos; aquela DepUtada que ocupou pela primeira vez a
tribuna para falar da morte de seu pai. Sou uma pessoa que conseguiu, junto
com cada mulher que aqui está, com cada mulher mineira, impregnar-se de
força de vontade para seguir adiante. A você, Antonieta, a vocês, Prefeitas e
Vereadoras, dedico este Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Maria José Haueisen
Sr. Presidente, senhoras componentes da Mesa, prezadas companheiras

Vereadoras, companheiros que aqui estão participando do nosso dia e da
nossa festa; ouvimos, com atenção, a belíssima página que a nossa
companheira Elbe Brandão apresentou nesta reunião dedicada ao Dia
Internacional da Mulher. Não gostaria de fazer um contraponto. De maneira
tão correta, ela citou várias mulheres que se destacaram na Bíblia, que
valorizaram o nosso sexo e foram heroínas daquele tempo. Sem dúvida
alguma, essas mulheres abriram espaço e quebraram tabus e preconceitos
para que hoje pudéssemos ter o espaço que temos. A Bíblia, que é a palavra
de Deus e que acolhemos, viveu um contexto machista, sendo escrita tanto
por homens de mentalidade avançada como por homens de mentalidade
conservadora. Se a Bíblia concede tanto destaque às mulheres, que nos
honram e nos causam admiração, devemos nos lembrar também que, com
certeza, elas enfrentaram o machismo. Ali encontramos também o sinal claro
desse machismo. Para começar, citaremos o primeiro livro, que, com
certeza, não foi o primeiro escrito, mas foi colocado em primeiro lugar na
hora de ser catalogado: o "Gênesis". Esse livro apresenta a mulher como
responsável pela primeira falha da humanidade. Diz a Bíblia que foi a mulher
que induziu o homem ao pecado. No segundo livro da Bíblia, o "Êxodo",
encontramos os preceitos daquela época na frase: 'Não cobiçarás o boi do
teu próximo, o jumento do teu próximo, a mulher do teu próximo, a escrava
do teu próximo, a casa do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença".
Vejam que a mulher era colocada junto com a escrava, que era também um
objeto, assim como o boi, o jumento e coisas que pertencessem ao homem.

O tempo passa, e vamos vendo outros avanços de outras mulheres que
reagiram e que, com certeza, abriram nosso caminho.

Mas a mentalidade ainda era machista no Novo Testamento, e o apóstolo
Paulo, que sem dúvida é um santo, que foi um libertador imbuído da
mentalidade conservadora, coloca lá os seus preconceitos. E diz ele: "Nas
assembléias, as mulheres permaneçam em silêncio". E diz mais: "Se
duvidarem de alguma coisa, quando chegarem em casa perguntem aos seus
maridos e peçam a eles explicação". O apóstolo Paulo duvidava que o
homem pudesse ser menos inteligente do que a mulher. E ainda ele que fala:
"Na assembléia, o homem fique de cabeça descoberta, porque ele é a
imagem de Deus, e a mulher fique de cabeça coberta, porque ela é a
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imagem do homem. O homem foi criado para a glória de Deus, a mulher foi
criada para a glória do homem". Outras passagens poderíamos citar, mas
bastam essas.

O tempo passou, e a mulher avançou; e não apenas com a palavra, mas
com a ação libertadora de Cristo, que acolhe as mulheres pecadoras sem
distinção, acolhe-as em público, pede favor a uma mulher, como quando se
dirige a uma samaritana, leva sua mãe a uma festa. Então, de uma maneira
concreta e não apenas com palavras, Crista trabalha para a nossa redenção
e nossa libertação. Mas teremos ainda de conviver, durante muito tempo,
com preconceitos e vamos, aos poucos, abrir o nosso caminho. Já é um
avanço Hoje somos homenageadas nas Câmaras Municipais, na
Assembléia Legislativa, e os companheiros libertadores, presentes,
participam da nossa festa.

Se, muitas vezes, não conseguimos tudo ainda a que temos direito, a
culpa também é nossa. Quantas vezes, na família, uma mãe faz distinção
sobre o que é serviço do homem e o que é serviço da mulher. O menino não
pode varrer a casa, não pode lavar a louça, porque é serviço de mulher,

1-- como se isso diminuísse a masculinidade de alguém. Ainda na política,
sabemos que, dos 77 parlamentares, apenas três são mulheres. Há alguma
lei que proíba que a mulher participe, dispute e ganhe? Não, mas não havia
espaço e ainda não há, porque nós mesmas somos preconceituosas.
Felizmente, já existe uma lei eleitoral, assim como em outros países, como a
Argentina, a Dinamarca e outros países do Norte da Europa, em que uma
parte das vagas é destinada as mulheres. Já contamos com essa lei, a qual
nos reserva 20% das vagas para as disputas do parlamento, mas ainda é
muito grave o preconceito.

Vou lembrar mais um fato: em 1974, a ONU realizou um congresso para
discutir o problema da população mundial, e nele verificou-se que, em países
do Primeiro Mundo, havia um envelhecimento da população, por causa do
controle da natalidade, e uma explosão demográfica nos países do Terceiro
Mundo. Poucos anos depois, iniciou-se um trabalho enorme de esterilização
das mulheres, porque a ONU e os países ricos preocupavam-se com essa
explosão demográfica dos pobres, que ameaçava as vantagens e as regalias
dos ricos. E a esterilização no Brasil foi violenta. Começou no Maranhão, na
década de 70. Ali, 50% das mulheres de vida sexual ativa foram
esterilizadas. Não o foram â força, mas houve uma propaganda enganosa,
uma propaganda maciça, e elas se submeteram à operação para a ligadura
das trompas. Muitas vezes ficavam gratas aos médicos que as esterilizavam.
E eles eram, na maioria dos casos, candidatos a cargos políticos que tinham
o voto delas.
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Isso acontece também entre nós. São 50% de mulheres esterilizadas. Era

muito mais fácil que os homens fossem esterilizados, mas o preconceito
machista não permitia isso. Os homens esterilizados teriam muito menos
seqüelas do que as mulheres. Vinte e sete por cento das mulheres de vida
sexual ativa, no Maranhão, tomaram comprimidos e usaram processos
mecânicos por conta própria, seguindo conselhos de amigos, sem
acompanhamento médico. Apenas 23% fizeram planejamento familiar, de
maneira responsável e consciente.

Minhas amigas, é muito bom que estejamos aqui. E muito bom que
eventos como este tenham se repetido no mundo inteiro. Somos nós que
temos que conquistar o nosso espaço. Os nossos companheiros, os homens,
à medida que se libertarem do preconceito nos darão o direito e o espaço
que deveremos conquistar, mas a luta é nossa. Por isso, parabenizo a
Deputada Elbe Brandão que em boa hora quis essa homenagem, pediu e
está aqui em nome de todas as mulheres, falando do nosso direito, da nossa
libertação. Vamos continuar a luta, muita coisa ainda há de ser conseguida.
Muito obrigada.

Palavras da Sra. Maria de Lourdes Prata Pace
Sr. Presidente, Deputada Elbe Brandão, parabéns por essa iniciativa,

Deputadas Maria Olívia, Maria José Haueisen, caras Prefeitas e Vereadoras,
Presidentes de associações e entidades de mulheres; é com grande prazer
que volto a esta Casa para cumprimentar vocês, mulheres legisladoras.
Sabemos que a luta não é pequena, é muito grande, e vocês têm que lutar
contra todos os preconceitos que existem contra as mulheres nas câmaras e
nas prefeituras. Temos a certeza de que vocês irão valorizar muito a mulher
e ocupar esse espaço com grande dignidade. Nós, mulheres, conquistamos
vários direitos na Constituição de 1988, mas pergunto se já estão todos
conquistados. Temos, ainda, várias discriminações. Somos 52% da
população, a maioria, mas, muitas vezes, as próprias mulheres se
discriminam. Temos que lutar pela igualdade de gênero, porque, segundo o
censo do IBGE, somos 50% da força de trabalho. E ganhamos salários iguais
aos dos homens? Não. Ocupamos três salários abaixo. O poder ainda está
nas mãos dos homens, mas nós temos capacidade e chegaremos lá. A IV
Conferência Mundial de Pequim, realizada no ano passado, na qual tive a
honra de estar presente, teve o Brasil como signatário da plataforma e da
declaração de Pequim, sem reserva, garantindo igualdade, paz e
desenvolvimento. Agora, temos que lutar para que essa plataforma e essa
declaração sejam, de fato, cumpridas, porque, ainda, temos que lutar pela
nossa saúde, pelo planejamento familiar, para que as crianças estejam na
escola e não tenhamos êxodo rural. Pergunto: as mulheres têm direito,
também, a casa, habitação? Será que elas têm direito a isso? Têm, sim.
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Como representante do Conselho Estadual da Mulher, quero, mais uma

vez, parabenizar todas as mulheres por esse dia, porque é o nosso dia.
Tenho certeza de que estaremos, em breve, em situação de igualdade com
os homens. Muito obrigada.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a assistir, neste

momento, à exibição do vídeo veiculado pela Assembléia de Minas em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a duração de 50 segundos.

- Faz-se a exibição do vídeo.
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que, em função

de falha técnica, a exibição do vídeo ficou prejudicada.
Palavras do Sr. Presidente

Esta Casa - por natureza e tradição - tem como objetivo permanente a
defesa dos princípios democráticos. Entre estes, destaca-se o da igualdade
de condições e de oportunidades, que deve ser buscada para todos os
cidadãos, independentemente de origem, condição social, convicções,
ideologias, credo, raça ou sexo.

E isso que determina a Constituição, e o Poder Legislativo mineiro procura
contribuir para que ela seja efetivamente cumprida; para que a letra da lei,
nos desdobramentos e embates das relações sociais, adquira a força das
normas aceitas e praticadas pela população.

Com esse objetivo, a Assembléia de Minas vem estabelecendo canais de
comunicação e diálogo com a sociedade, através do acesso direto aos
Deputados, das discussões nas comissões permanentes e especiais, dos
seminários, fóruns e ciclos de debates, entre outros instrumentos.

Esse intercâmbio resulta em valiosos subsídios para a ação parlamentar,
especialmente para a elaboração de projetos de lei, pelos quais se buscam
soluções definitivas para as demandas apresentadas.

Quando se fala em desigualdades entre grupos sociais - e são tantas,
infelizmente, as que ainda persistem em nosso meio -, está sempre presente
a situação da mulher. Apesar de ter conquistado um espaço significativo nas
últimas décadas, ela ainda não alcançou a posição que merece e que lhe é
de direito.

Se conseguiu uma fatia substancial do mercado de trabalho, ela ainda
continua obtendo remuneração média inferior à do homem. Se passou a
disputar e a exercer mandatos políticos, o percentual de cadeiras por ela
ocupadas é ainda pequeno. Se ganhou liberdade para freqüentar cursos e
universidades, aprimorar seus conhecimentos e escolher uma profissão, de
acordo com seu desejo e suas potencialidades, muitas vezes ainda tem que
conciliar tais atividades com os afazeres domésticos, assumindo uma dupla
jornada de trabalho.
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A mulher moderna não quer mais, e com toda a razão, limitar-se às

funções de procriar, cuidar dos filhos, do marido, da casa. Ela quer participar
das tarefas produtivas em todos os campos, assim como das discussões e
decisões que se elaboram nos diversos segmentos da sociedade.

E todos temos a ganhar com isso, em vista da dedicação, da inteligência e
da sensibilidade que caracterizam a alma feminina.

No caso especifico da atuação política, tal desempenho tem uma
demonstração inequívoca nesta Casa. A responsabilidade, o
comprometimento com as questões públicas, o bom-senso e a competência
são marcas da atuação brilhante das mulheres que representam o povo
mineiro no Poder Legislativo.

Acrescente-se a essas qualidades o fato de trazerem para o nosso meio
uma visão particular do mundo, fruto das circunstâncias e das características
próprias do universo feminino, o que é extremamente benéfico para uma
instituição que se pretende plural e democrática.

Se vivemos num2 sociedade em que as mulheres representam
aproximadamente a metade da população e do eleitorado e quase o mesmo
no mercado de trabalho, não só é justo, mas também desejável e necessário
que elas tenham uma representação mais abrangente nos vários níveis da
atuação parlamentar.

Um passo importante nesse sentido foi dado na legislação eleitoral
brasileira, com a obrigatoriedade, no último pleito, de os partidos ou
coligações reservarem para as mulheres o mínimo de 20% das candidaturas.

Os resultados eleitorais dessa novidade ainda não foram muito
expressivos, certamente em decorrência de uma cultura secular segundo a
qual política era uma atividade a que apenas os homens tinham acesso. Mas
temos a certeza de que, progressivamente, esse quadro será modificado, em
direção a uma proporcionalidade benéfica a toda a sociedade.

Da mesma forma como destacamos a atuação das Deputadas no
Legislativo mineiro, não poderíamos eixar de ressaltar o papel das
funcionárias desta Casa. Seja nos ganetes, seja nos quadros técnicos
efetivos, das funções burocráticas até as atribuições mais complexas,
envolvendo responsabilidades de chefia, de gerência de implantação de
diretrizes institucionais, elas têm sido e serão sempre imprescindíveis ao
funcionamento deste Poder.

As Deputadas mineiras e às funcionárias da Assembléia, a nossa
admiração, o nosso agradecimento e a nossa homenagem, extensiva a todas
as mulheres deste Estado, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. E
que esse dia seja cada vez menos lembrado pelas desigualdades e cada vez
mais, pela compreensão, pelo afeto e pela fraternidade.

Com o nosso pedido de desculpas, a Presidência informa que,
infelizmente, não poderemos exibir novamente o vídeo, uma vez que não
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foram reparados os defeitos técnicos. Cumprido o objetivo desta parte da
reunião, a Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados e suspende a reunião por 5 minutos, para a troca de
cumprimentos.

ATA DA 232a 	ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz,
Cleuber Carneiro e Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5
1.114 a 1.116197 - Requerimentos n°s 2.044 e 2.045197 - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação, do Deputado Bilac Pinto e das
Bancadas do PFL e PV (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
José Bonifácio, Bilac Pinto, Elbe Brandão, Ibrahim Jacob, Gilmar Machado,
Olinto Godinho, Alencar da Silveira Júnior, Cleuber Carneiro e Dinis Pinheiro
- 20 PARTE (ORDEM DO DIA): i° Fase: Abertura de Inscrições - Questão
de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°5 55, 64 e 175195; aprovação - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO.

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

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo
Canarinho - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - José Militão - Luiz Femando Faria - Marco Régis
- Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

I.BERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h115min, a lista

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Elbe Brandão, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo

correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.114/97

Toma obrigatória a existência de instalações sanitárias de uso gratuito para
os passageiros em terminais rodoviãrios e pontos de parada de õnibus
intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As estações rodoviárias e os põntos de parada de ônibus

intermunicipais devem dispor de instalações sanitárias limpas e adequadas
para uso gratuito de passageiros.

§ único - O livre acesso a essas instalações far-se-á mediante
apresentação do bilhete de viagem.

Art. 20 - Cabe ao órgão ou à entidade competente do Poder Executivo a
fiscalização do disposto nesta lei.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 1997.
Raul Lima Neto
Justificação: O transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas

Gerais é efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão. Os
terminais rodoviários são espaços públicos sob responsabilidade do poder
público, que visa a servir a população em seu direito constitucional de ir e
vir.

Ora, não podem esses espaços desvincular-se de suas atividades
periféricas, entre as quais insere-se a oferta de serviços que atendam aos
padrões de segurança e higiene, como instalações sanitárias adequadas,
para utilização sem quaisquer ônus, nos pontos de parada e estações
rodoviárias.
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A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais caracteriza-se
como medida que beneficiará não só a população do município, mas
também a população de todo o Estado. Assim sendo, não se configura ação
de interesse predominantemente local. Portanto, tem o Estado competência
para legislar sobre a matéria, conforme o art. 24, XII, da Constituição
Federal.

A gratuidade desse serviço não acrescentará despesa elevada ou sem a
correspondente receita, uma vez que os usuários já pagam, no ato da
compra da passagem, a tarifa de embarque, destinada à manutenção do
terminal rodoviário. Mesmo porque a norma não priva a existência de
instalações sanitárias de uso não gratuito.

Diante disso, conclamamos nossos nobres pares para a aprovação desta
iniciativa parlamentar, transformando o projeto em lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.115197
Declara de utilidade pública a Ação Feminina de Assistência Social do 120

Batalhão de Polícia Militar - AFAS-1 2°-, com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Feminina de

Assistência Social do 120 Batalhão de Policia Militar - AFAS-120 -, com sede
no Município de Passos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 19 de dezembro de 1996.
Ermano Batista
Justificação: A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sempre na

vanguarda e procurando com denodo o cumprimento de suas atribuições,
cria junto às suas bases vários programas de assistência social para seus
membros, os familiares destes e para as comunidades que vivem sob sua
guarda.

A Ação Feminina de Assistência Social do 12 0 Batalhão de Policia Militar -
AFAS-120 - é exemplo dessa assertiva, pois mantém na cidade de Passos,
sede do 120 BPM, a creche Sonho Meu, que atende à população local.

A AFAS-120 vai mais além e procura incentivar a ação social em todos os
níveis, por meio da educação para o trabalho e do estimulo ao
desenvolvimento de aptidões artesanais, além de assistência à maternidade.

Pelo exposto, os meus pares estarão seguros de que este projeto é justo e
merece ser transformado em lei.



252
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.116/97
Declara de utilidade pública a Missão Esperança, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Missão Esperança, com sede

no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A entidade Missão Esperança tem se destacado em

Uberlândia entre as instituições que prestam serviços assistenciais à
comunidade carente.

Em funcionamento há mais de dois anos, a instituição abriga crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social, dá proteção à família, a
idosos e portadores de deficiência e combate a fome e a pobreza.

A diretoria da entidade é composta de pessoas idôneas, que não recebem
nenhuma remuneração pelos cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefícios que a Missão Esperança traz ao aludido
município, apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos pares
para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.044197, do Deputado José Bonifácio, solicitando a transcrição nos

anais da Casa da "Carta de Juiz de Fora'. (- A Mesa da Assembléia.)
N°2.045/97, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado e ao Secretário de Administração com vistas à
liberação de imóvel nesta Capital para se instalar a Escola Profissionalizante
em Jornalismo - ESPRA. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Educação, do Deputado Bilac Pinto e das Bancadas do PFL e PV (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Bonifácio.
• Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, coisas

acontecem em nosso País que chegam a ser engraçadas de tão absurdas.
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As indústrias cimenteiras que não pertenciam ao grupo, também

multinacional, da Votorantin, passaram a ser adquiridas pelas indústrias
estrangeiras e, ao final do ano passado, para que isso ocorresse, aliaram-se,
naturalmente, ao grupo brasileiro da Votorantin, e o preço do cimento foi a
três reais e poucos centavos.

Ao inicio deste ano, quando se sabe que os Governos Federal, Estadual e
municipal começam a ter recursos a partir de março, o que fizeram, então,
as multinacionais, proprietárias de quase todo o império do cimento do Pais?
Juntamente com a Votorantin, começaram a aumentar o preço do cimento,
de uma maneira incrível, inclusive aumentando o preço do saco de cimento
em quase 100%.

Isso acontece numa hora em que os Governos Federal, Estadual e até as
Prefeituras vão iniciar as suas obras. Sabemos que o cimento é fundamental
para esse tipo de serviço, principalmente estradas e pontes.

Recentemente, li na imprensa que as empresas que trabalham na Femão
Dias, principalmente aquelas que fazem obras em viadutos e pontes,
ameaçam interromper seus serviços, uma vez que calcularam a obra com
um preço de cimento, e este hoje, na realidade, está sendo vendido com
quase 100% de aumento.

Ora, Sr. Presidente, entendo que o Governo de Minas, Estado que é
sede de um bom número de indústrias cimenteiras, precisa levar ao Sr.
Presidente da República a sua reclamação e o seu pedido de providências,
para que o Governo Federal não se curve a esse truste ou a esse cartel e
reaja, de maneira positiva, em favor da população, e sobretudo das obras
que tanto necessitamos.

Concedo um aparte ao Deputado Gilmar Machado, Líder do PT.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado José

Bonifácio, queremos parabenizá-lo e dizer-lhe que essa questão muito nos
preocupa. Quando se diz monopólio, tem-se a idéia de que monopólio se
refere apenas às empresas que pertencem ao Estado. No entanto, no caso
do cimento, não é. Trata-se da iniciativa privada, mesmo. O Governo precisa
regular essa área, não permitindo que eles façam o que estão fazendo. Se o
Governo não tomar providências, teremos prejuízos nessas obras, muitos
transtornos já estão ocorrendo. Também as pessoas que estão tentando
reformar as suas casas, através de contratos com a Caixa Econômica
F: eral, para obter financiamentos, estão sendo prejudicadas- A pessoa
ac esenta um valor para tirar o financiamento, mas, na hora de construir,
mudam o preço. No caso, a pessoa precisa mudar o pedido de empréstimo,
mas a Caixa não aceita mais aquele novo valor. Ele acaba perdendo o
financiamento para construir a sua casa.
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Como V. Exa. levantou um problema que muito nos preocupa, queremos

lembrar que esse problema também está atingindo às pessoas que estão
fazendo pequenos empréstimos para construir a sua casa. A Caixa não tem
autorizado modificações de valores dos empréstimos, achando que essas
pessoas a estão enrolando, a fim de obterem mais dinheiro emprestado. No
entanto, isso ocorre em virtude das elevações de preço, fora de época. Muito
obrigado.

O Deputado José Bonifácio* - V. Exa. tem inteira razão. Aliás, a Caixa
Econômica Federal adora arranjar um motivo para não emprestar dinheiro a
ninguém. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
• Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, venho hoje a esta tribuna com muito orgulho para manifestar,
como Líder do Partido da Frente Liberal, as nossas felicitações pelo
centenário de nascimento do Deputado Ormeo Botelho.

Leopoldina hoje está em festa. Comemora, com justo orgulho, o
centenário de nascimento de seu filho ilustre, Ormeo .Junqueira Botelho.
Homem de diversos talentos e muitas virtudes, o grande leopoldinense
destacou-se em vários ramos de atividades. Ainda muito jovem, formou-se
em Engenharia Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Profissional
competente, colocou seus conhecimentos técnicos a serviço da comunidade
atuando no Departamento Nacional de Estradas de Ferro, no antigo Distrito
Federal e em sua própria terra. A vocação empresarial, entretanto, não
demorou a se manifestar. Na flor da idade, assumiu a pesada
responsabilidade de suceder o pai, Francisco de Andrade Botelho, na
gerência da firma bancária Ribeiro Junqueira Irmãos e Botelho. Gênio
empreendedor e pioneiro, verdadeiro apóstolo do desenvolvimento de sua
região, fundou, num tempo em que Minas dava os primeiros passas rumo à
industrialização, a Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, da qual
seria Presidente. A ela dedicou 60 dos 92 anos de uma existência profícua,
voltada à promoção do progresso e da justiça. Dirigiu ainda com sucesso a
Companhia de Tecidos Leopoldina. Defensor intransigente da classe dos
pecuaristas, organizou e presidiu a Associação Rural, a Cooperativa
Produtora de Leite e a Companhia Leiteira de Leopoldina.

A reconhecida competência como homem de negócios e a liderança entre
os produtores rurais valeram-lhe a nomeação para presidir o Instituto Mineiro
do Café, cargo que exerceu com dedicação e verdadeiro espírito público.
Partidário fervoroso da livre iniciativa, defendeu com entusiasmo a política
da não-intervenção federal no setor cafeeiro. Foi membro do Conselho
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Nacional do Café, posteriormente transformado em Banco Mineiro da
Produção, e do Banco Ribeiro .Junqueira.

A preocupação com a comunidade, em especial com sua querida
Leopoldina e com a Zona da Mata, levou-o às lides políticas. Tomou parte
ativa na Aliança Liberal e no movimento revolucionário de 1930, que
reclamava eleições livres e honestas e democracia de verdade. Na vida
pública, emprestou o brilho de sua inteligência e a força de sua autoridade
moral ao Partido Social Democrático, à União Democrática Nacional e à
Aliança Renovadora Nacional.

Os interesses sociais e econômicos da gente mineira ocupavam um lugar
privilegiado entre suas preocupações. Tanto assim que fez da tribuna um
instrumento a serviço das grandes causas, denunciando desvios e exigindo
providências.

Num tempo em que nem se sonhava com a ecologia, fez-se lutador afoito
pela preservação de nossos recursos naturais. Escritor de estilo combativo e
elegante, foi assíduo colaborador da Gazeta de Leopoldina e do Correio da
Manhã. Deixou publicados valiosos estudos sobre a reforma agrária e outras
questões econômicas e sociais, além de um trabalho de grande importância
técnica sobre conservação do solo. A busca incansável de soluções para os
problemas do Pais, de Minas e de sua região não lhe desviou a atenção das
carências da comunidade que o viu nascer. Mais da metade da vida,
dedicou-a à Casa de Caridade Leopoldinense, ajudando a assistir os
desvalidos e a minorar-lhes as agruras. O maior legado, entretanto, que o
grande mineiro nos deixou, além do exemplo de dinamismo, probidade e
amor a esta terra, foram os filhos. Alice, Francisco Eduardo, Gilberto, Ivan e
Lya Maria aprenderam desde o berço magníficas lições de honradez e
cidadania. Tiveram como mestres Omieo Botelho e a esposa, Dona Dora
Muller Botelho, com quem o líder leopoldinense dividiu a missão de preparar
espíritos de escol para entregá-los á sociedade. A Ivan Botelho coube a
honra e a responsabilidade de suceder o pai na Presidência da Companhia
Cataguases-Leopoldina, tarefa que vem desempenhando com talento e
autêntico espírito público- Com competência e coragem, dará seqüência a
uma tradição política que vem de Francisco Andrade Botelho e encontrou
sua máxima expressão em nosso homenageado.

Nesta data tão cara ao povo de Leopoldina, queremos, em nosso nome e
em nome da agremiação partidária que lideramos nesta Casa, fazer-nos
solidários com os sentimentos dos leopoldinenses e prestar nossa reverência
â memória de Ormeo Botelho. Feliz a cidade que pode se orgulhar de
possuir lideres de tal estatura.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
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A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sras, Deputadas, Srs.

Deputados, funcionários da Casa, representantes da imprensa, senhoras e
senhores, são vários os momentos e as formas de o cidadão brasileiro
confirmar ou exercer sua cidadania, o que significa viver dentro dos limites
dos direitos e dos deveres que estabelecem a Constituição Federal. O
rompimento desses preceitos deve ser imediatamente rechaçado pela
sociedade sob o risco de o País emergir numa nefasta incoerência, o choque
absoluto entre verdade e mentira, entre o direito e o dever.

Acredito que essa afirmação ainda não seja capaz de externar claramente
a indignação de tantos Prefeitos e Vereadores da região Norte-mineira,
legitimamente escolhidos pelo povo para representá-lo. Afinal, cessaram
unilateralmente o direito de tantos seres humanos que nasceram naquelas
terras de serem verdadeiramente brasileiros.

"Conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, de um
Estado, etc., com todas as suas características", essa é a tradução de
Aurélio Buarque de Holanda para a palavra censo. Entretanto, não foi o que
vimos no mais atualizado recenseamento realizado no Brasil, cujos
resultados foram divulgados pelo IBGE nos últimos dias.

E impossível precisar os números, mas a grosso modo excluíram deste
censo milhares de habitantes de cidades e do campo do Norte de Minas que
querem sua cidadania preservada e reconhecida. Não basta a exclusão
social, quê vem sendo atacada através de planos governamentais como o
Papp, a Comunidade Solidária e outros, que buscam igualar nossa região ao
desenvolvimento sócio-econômico verificado em outros pontos do País.

Todos nós sabemos que a sobrevivência dos municípios do Norte de
Minas vem dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que é
determinado pela quantidade de habitantes que ali existem.

Este é o momento em que abrimos um parêntese para parabenizar o
Governador Eduardo Azeredo, mais uma vez, pela Lei Robin Hood.
Enquanto no Estado de Minas Gerais o nosso Governador busca equilibrar
as desigualdades, vemos o IBGE e o Governo Federal cometendo um crime
contra a pobreza do Brasil.

Se se deixa de contá-los, o município perde arrecadação, e, se perde
arrecadação, empobrece ainda mais. Uma bola de neve em pleno sertão
mineiro, cujo sol forte não consegue derreter. E a pobreza se transformando
em absoluta miséria.

Não acredito em culpa ou dolo do IBGE, mas os exemplos são inúmeros,
talvez incontáveis. No município de Grão-Mogol duas comunidades rurais
não receberam a visita dos recenseadores do IBGE. Informações chegam a
todo instante.

Este é um momento de reflexão e por isso conclamo as Sras. Deputadas
e os Srs. Deputados a buscar junto a seus municípios de atuação maiores
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informações sobre essa grave questão. Esta Casa tem o dever de unir-se
aos municípios neste empenho junto ao Governo Federal. Afinal a luta pela
cidadania deve ser completa, não podemos ser meio lutadores nem
tampouco admitir que a massa humana, que é nossa gente, seja
desconsiderada cidadã brasileira.

Nesse sentido, Sr. Presidente, apresento um requerimento: (- Lê:) A
Deputada que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. a
realização de audiência pública das Comissões de Assuntos Municipais, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira, com o objetivo da
criação de urna frente de apoio aos municípios prejudicados pelos índices do
FPM, já que o censo realizado é questionável e diretamente altera
negativamente a receita dos nossos municípios". Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje

apresentaremos dois requerimentos fundamentalmente de interesse da
classe dos professores de Minas Gerais. (- Lê requerimento em que pleiteia
seja encaminhado oficio ao Governador do Estado solicitando aue determine
a extensão da gratificação de incentivo à docência aos Direto :es de escolas
estaduais que tenham sido afastados em decorrência da definição de novas
normas referentes ao processo de escolha para o preenchimento do cargo
que, até então, ocupavam. Segue-se a justificação apresentada.)

"Justificação: A gratificação de incentivo à docência, que se desdobra em
pó-de-giz e biênio, foi criada, como seu nome indica, com a finalidade de
estimular o professor a permanecer em sala de aula. Entretanto, há muito,
esse escopo inicial se perdeu, tendo em vista que, além do professor que se
encontra efetivamente nessa condição, também o Diretor e o Vice-Diretor
em exercício já vêm recebendo a referida gratificação, em virtude de lei.

Devido a essa realidade, consideramos que seria medida de eqüidade a
extensão do beneficio aos ex-Diretores que tenham perdido seus cargos por
motivos que fogem à sua vontade e à qualidade de seu desempenho na
função.

Na certeza da justiça de nosso pedido, contamos com o apoio de nossos
pares à aprovação desta proposição".

O segundo requerimento que apresento é o seguinte.
- Lê requerimento em que solicita seja feito apelo ao Governador do

Estado e ao Secretário de Administração, para que sejam reconhecidos e
respeitados os direitos dos servidores aposentados do Quadro Especial da
Educação. Segue-se a justificação apresentada:

"Voltamos ao tema dos direitos dos servidores aposentados do Estado,
reiterando os termos do Requerimento n° 674195, de nossa autoria, para o
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qual não obtivemos resposta satisfatória, já que as providências necessárias
não foram tomadas nem pelo Governador do Estado, nem pelo Secretário de
Administração.

Historicamente, os servidores do Estado de Minas Gerais sempre tiveram
o tempo de férias-prêmio não gozadas contado para o efeito de
aposentadoria e de adicionais por tempo de serviço (qüinqüênio e
trintenário).

Em meados de 1994, houve uma polêmica sobre a falta de previsão legal
para a contagem desse tempo para efeito de concessão de adicionais de
qüinqüênio, situação resolvida em definitivo pela Emenda à Constituição n°
13194, que, expressamente, assegurou o beneficio.

Em despacho normativo publicado em 1315195, do Secretário de
Administração, estabeleceu-se que seriam revistas as concessões por tempo
de serviço ocorridas entre 2119189 (Constituição do Estado) e 14112194
(Emenda à Constituição n° 13194), o que tem provocado grande apreensão
entre os servidores alcançados pela mencionada medida.

Considerando ser aquela uma prática que vinha sendo adotada, histórica
e unanimemente, por todo o setor público do Estado de Minas Gerais, não se
justifica a revisão do beneficio durante o citado intervalo de tempo, ainda
mais por se tratar de questão definitivamente solucionada pela Emenda à
Constituição n° 13194.

Outro ponto que tem gerado apreensão, já, agora, exclusivamente quanto
aos servidores aposentados do Quadro Especial da Educação, relaciona-se à
nova jornada de trabalho criada pelo Decreto n° 36.737, de 1414195, que
possibilita que funcionários em atividade trabalhem oito horas diárias,
fazendo, por isso, jus à nova tabela de remuneração.

Mais do que justa seria a extensão desse tratamento remuneratório aos
servidores aposentados do referido Quadro Especial daquela Secretaria, em
observância aos mandamentos contidos no art. 40, § 4 0 , da Constituição da
República, e no art. 36, § 4 0 , da Constituição do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,

ocuparemos rapidamente esta tribuna para fazer três comunicações.
A primeira delas é a de que estaremos usando o Grande Expediente, na

próxima semana, para abordar o relatório final elaborado pela Comissão
Especial, da qual tive o privilégio de ser o Presidente, referente ao IPSEMG.
Estaremos aqui trazendo toda a documentação e fazendo uma exposição do
trabalho desenvolvido naquela Comissão para os Deputados que não
participaram da Comissão. Mostraremos o estudo e o levantamento que
fizemos depois de mais de cinco meses de trabalho.

Estaremos, também, fazendo uma abordagem sobre a educação no
Estado de Minas Gerais e, de certa forma, no País. Muitos devem ter



n
259

acompanhado, no final de semana, a publicação dos resultados do "provão",
aplicado pelo Ministério da Educação, que demonstrou que a qualidade do
ensino nas escolas privadas de nível superior é extremamente caótica. Isso
mostra que a educação pública passa por problemas, mas também existe
uma série de escolas privadas que têm ensino de péssima qualidade.

Vamos trazer os relatórios e demonstrar que é fundamental que o
Governo continue investindo no ensino público, garantindo uma certa
qualidade. Precisamos, também, de uma intervenção, inclusive no sentido
do fechamento de algumas escolas, que são verdadeiras fábricas de
diplomas, que não dão o mínimo de condição ao estudante de, de fato,
adquirir conhecimento. Existem as escolas de final de semana, que
funcionam apenas para que as pessoas comprem diplomas.

Ternos que acabar com essa fábrica no País. Precisamos de uma
intervenção firme. Queremos aqui trazer dados e fazer um debate, porque
esta Casa tem que se posicionar perante esta questão.

Para finalizar, gostaríamos de dizer que demos entrada, hoje, em dois
requerimentos e um projeto. Um deles dispõe sobre a renegociação da
dívida dos municípios com o IPSEMG, e sobre ele falaremos mais durante a
exposição do nosso relatório.

Também hoje solicitamos a S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo, que realmente estude e viabilize rapidamente o pagamento dos
precatórios devidos aos funcionários da TV Minas e da categoria dos
radialistas. No orçamento de 1995, estavam previstos R$139.926.00 para
esse fim: em 1996, o orçamento previu R$1.567.964,72, mas, até o presente
momento, só foram pagos R$13.067,00, restando, portanto, mais de
R$1.700.000,00 para o pagamento dos referidos trabalhadores, por decisão
da justiça. Como esta já deliberou, eles têm direito, mas o Estado está
demorando para pagar. Mesmo fazendo a previsão, o Governo não pagou
nem está pagando esses servidores. Entendemos que o Governo tem que
cumprir a Constituição e as leis, se quer que o povo também o faça.

Assim, queremos que o Governador regularize a situação e o pagamento
dos precatórios para os funcionários da TV Minas e das demais categorias de
radialistas. Estamos fazendo um estudo dos demais precatórios, porque
entendemos que os funcionários, que já ganharam na justiça, têm o direito e
o Governo tem o dever de acertar suas contas com eles. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinho.
• Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores e senhoras presentes nas galerias, representantes da
imprensa, estamos no século da globalização: as notícias voam... E há
jornais que voam junto com as notícias. Sempre velozes, sempre dinâmicos.
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Hoje falo do jornal "O Debate". Dia 14 de março, esse órgão de imprensa

completa 63 anos de fundação. Foi fundado em 1934, pelo jornalista Paulo
Pinheiro Chagas. Passou por uma nova fase administrativa e, desde 1953,
encontra-se nas mãos do jornalista Oswaldo Nobre.

O jornal "O Debate" continua com seu objetivo de informar, seja na área
política, na esportiva, na social, na área da educação, na área de informática
ou na área de veículos.

Nos vários editoriais, nesses 63 anos, muitas histórias e vitórias...
O jornalista Oswaldo Nobre, ao lado de sua família e de seus

funcionários, tem mantido a seriedade e a dignidade nas páginas de "O
Debate".

Parabéns, Oswaldo Nobre... Parabéns, diretores e funcionários do jornal
"O Debate pelos seus 63 anos de história no jornalismo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alecar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, companheiros da galeria que acompanham
nosso trabalho nesta tarde, amigos de casa que nos acompanham pela TV a
cabo, canal 40, que eu ajudei a criar; (-Lê:)

"Autoritarismo ainda presente na atual Lei de Imprensa.
1967/1997-30 anos da Lei de Imprensa criada durante o regime militar.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, em nome de

seus associados, vem a público manifestar a sua preocupação com o ritmo
moroso da tramitação da nova Lei de Imprensa no Congresso Nacional.
Também vem denunciar a verdadeira conspiração montada por alguns
Deputados Federais para retirar do atual projeto de lei dispositivos
fundamentais que assegurem a mais ampla liberdade de expressão e
manifestação, em concordância com o espírito democrático que todos nós
defendemos.

Escolhemos hoje, dia 14 de março, exatamente no aniversário de 30 anos
da Lei de Imprensa, aprovada pelo Congresso Nacional em pleno regime
militar, sob o estigma do arbítrio, para denunciar a omissão e a conivência
daqueles que ainda tramam contra a democracia e as liberdades, tão
duramente conquistadas pela sociedade brasileira.

Esse instrumento, retrógrado e abusivo, ainda é utilizado hoje nos
tribunais para condenar e punir jornalistas e veículos de comunicação, numa
demonstração de arrogância e cerceamento à liberdade de expressão.

Por todo o País, os jornalistas, através de suas entidades representativas,
lutam pela revogação da Lei n° 5.250, de fevereiro de 1967, e exigem a
adoção de uma nova legislação de imprensa para o País, para que o cidadão
tenha instrumento legal para se contrapor ao crescente poder da mídia que,
com freqüência, desafia até mesmo os poderes constituídos de nossa
sociedade.
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É nesse sentido que desenvolvemos esforços para elaboração de um
texto único, juntamente com as entidades empresariais, mas tal trabalho
repousa há quase um ano na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Federal, aguardando pàrecer do Deputado Vilmar Rocha, do PFL de Goiás.

Estamos, no entanto, atentos aos últimos acontecimentos para não
permitir que retrocessos nos atropelem, levando a sociedade a ser
novamente enganada por uma legislação ineficiente e antidemocrática, sem
a garantia de que os seus direitos fundamentais sejam preservados.

Exigimos que a nova Lei de Imprensa, como consta em seu texto original,
garanta a pluralidade de versões, sobretudo em matéria controversa; a
obrigatoriedade de caracterização de matéria paga ou publicitária, para que
o leitor não seja ludibriado com informações falsas ou tendenciosas; a
defesa do cidadão diante de informações inverídicas sobre fatos de interesse
público; a obrigatoriedade de os veículos criarem serviços de atendimento ao
público; a garantia do direito de resposta em tempo hábil e inúmeras outras
inovações, que buscam a adequação do instrumento legal aos novos tempos
de liberdade de opinião e democracia.

Por fim, queremos garantir que a Constituição, promulgada em 58, que
assegura a liberdade de imprensa, seja respeitada por todos, para que
possamos respirar com tranqüilidade os ares da democracia e das
liberdades, cuja consolidação custou a vida de muitos brasileiros, entre eles
milhares de jornalistas, que sempre pautaram sua conduta pela ética e pelo
respeito aos direitos dos cidadãos.

Conclamamos a todos a cegarem fileiras pela aprovação de uma nova
Lei de Imprensa democrática, para que possamos assegurar a liberdade de
expressão e manifestação de nossas idéias e opiniões, como legitimo é o
sentimento de democracia de toda a nação brasileira.

Essas são palavras do Sr. Geraldo Meio Correa, Presidente do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Faço minhas as palavras do
meu Presidente.

Encaminho a esta Casa um requerimento pedindo que o Plenário aprove
seja enviado ao Presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília, e ao
Presidente do Senado manifestação de protesto pela lentidão no processo de
votação d' Lei de Imprensa, o que vem ocasionando grandes transtornos ao
povo bra.eiro no que diz respeito ao direito de informações, pois é uma
categoria de vital importância no processo de conscientização política e
social deste País.

Solicito, também, Sr. Presidente, ao Presidente da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais, Deputado João Leite, que a Comissão possa
discutir os aspectos da Lei de Imprensa e as formas de agilizar a sua
votação no Congresso Nacional, visto que se trata de matéria de interesse
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de toda a Nação. E o que tinha a dizer no dia de hoje, Sr. Presidente,
lembrando, mais uma vez, que há 30 anos era criada a Lei de Imprensa, que
hoje já está, na minha opinião, um pouco arcaica. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs, Deputados, desejo

encaminhar a esta Presidência o requerimento que está lavrado nos
seguintes termos. (- Lê requerimento em que solicita seja transcrito, nos
anais da Casa, o editorial do jornal "A Hora de Januária" do dia 813197,
intitulado "Imoralidade", que traz uma série de denúncias relativas à
malversação, à improbidade e ao descalabro administrativo que tanto
vitimaram aquela cidade no último governo.)

O editorial bem retrata que, naquele próspero município, os limites do
tolerável e, até, do intolerável, Sr. Presidente, foram ultrapassados. Para que
jamais se tenha a veleidade de pretender que comportamentos dessa
natureza prevaleçam, cabe aos homens de bem, em todas as trincheiras,
rebelarem-se, resistirem e dizerem não a todas as formas de corrupção e
roubo.

E o seguinte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o editorial a que nos
referimos. (- Lê:)

"Imoralidade
A Vereadora Vânia Carvalho, do recém-emancipado Município de

Cônego Marinho, faz denúncias sérias, seriissimas, relativas a várias escolas
contratadas e pagas pelo ex-Prefeito João Lima, no ano passado, tempo em
que aquela localidade pertencia a Januária. São obras do Estado, com
recursos do Banco Mundial, conveniadas com a Prefeitura, através de um
programa bem elaborado e de alcance social relevante: o Pró-Qualidade.
Infelizmente, apesar de licitadas, contratadas e pagas, as obras não foram
construídas, as escolas não existem. Não bastassem os inúmeros indícios e
provas de malversação, desvio, corrupção e roubo na administração
passada, agora temos que conviver com a constatação e a certeza de que
tudo foi pior: houve um tempo de loucura administrativa, onde a ousadia e o
desrespeito a tudo e a todos foi a praxe e a norma. Saber, todos sabemos
das fraudes e aberrações que tanto nos vitimaram e que tanto nos
envergonham. Esta é mais urna ponta do grande "iceberg" da corrupção que
foi institucionalizada em Januária. Esta é mais uma vertente da conexão da
quadrilha que atuou ostensivamente, a partir de sua influência em postos de
destaque em Belo Horizonte.

Neste periódico, desta trincheira, fizemos público o que entendemos de
nosso dever. Cabe agora uma pergunta: quantas escolas foram pagas e não
construídas? Só as três constatadas em Cônego Marinho? Quantas obras
fantasmas existem no município? Qual o prejuízo sofrido por este povo
lesado? Onde andam os responsáveis (ou irresponsáveis) por estes
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desatinos? E por último: a improbidade e a corrupção continuarão
triunfantes, no reinado da impunidade? E este o exemplo que estamos
legando ao Cônego Marinho, ao Bonito e a Maria da Cruz? Com a palavra, o
Governo; com a palavra, a Justiça; com a palavra, a Polícia'. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, nobres Deputados,

senhoras e senhores, há os que vêem as coisas como são e se perguntam:
por quê? E há os que sonham com as coisas diferentes de como são e se
perguntam: por que não?

Com acerto, assim se expressou Dalmo Daliari: "Estado no qual não
ocorrerem, de tempos em tempos, transformações substanciais reflete a
estagnação anormal da cultura do povo, que, alheio aos progressos da
civilização, condenado a um estéril marginalismo, olha atónito a marcha
aguerrida dos outros povos, sem ârumo ou desprovido de meios para integrá-
la, distanciado, na retaguarda histórica, até não sr mais que uma triste
reminiscência".

Impõe-se ao Estado a sua adequação à realidade social, preocupação
essa já demonstrada por S. Exa., o Sr. Governador, quando afirmou, em
canal de TV a cabo recém-inaugurado nesta Capital, que entrou na política
para a transformação, e não para a mesmice.

Mudanças são imperativas no cenário político que ora vivenciamos. Um
exemplo disso foi a recente criação, por meio da Lei n° 11.962, das regiões
administrativas, com a finalidade de promover a descentralização da
administração pública estadual, visando a tomar mais ágil a prestação dos
serviços públicos.

Ensina Hely Lopes Meirelles que "se, para o particular, o poder de agir éz	uma faculdade, para o administrador público, é uma obrigação de atuar,o	desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da
comunidade".

Em contraposição à primeira intenção por ele manifestada, a de que os
administradores regionais seriam técnicos, S. Exa. o Sr. Governador indicou
pollticos para o desempenho das funções afetas ao cargo de administrador
regional. às quais foi acrescentada a de licitar.

Com a função que ora é incluída entre as atribuições de seu cargo, serão
os senhores administradores ordenadores de despesas, o que implicará um
poder decisório com conotação política, como já é notório, o qual tende a
confrontar-se com o Legislativo Estadual.

Pautam-se os verdadeiros agentes públicos, no desempenho de suas
atribuições, por atitudes retas, legais, justas e honestas, e é no sentido do
reto, do leal, do justo e honesto que devem orientar suas ações, buscando o
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melhor para a administração pública e concretizando medidas que se
impõem em beneficio do nosso povo.

Não vivenciamos tal desempenho por parte do administrador da Região
Central, quando de sua passagem pela Prefeitura do Município de lbirité, a
qual está eivada de irregularidades, como contas não aprovadas e emissão
de certidão falsa, entre outras, em flagrante desrespeito à nossa
Constituição.

Adeptos do principio da descentralização dos poderes públicos,
submetemos, honradamente, a este Plenário proposta de emenda à
Constituição que tem por finalidade precípua a integração do Poder
Legislativo na política salutar de regionalização. Essa proposta já conta com
a adesão de 49 membros desta Casa e, certamente, com novas adesões,
fortalecerá o Legislativo, garantindo-lhe o espaço que lhe é reservado.

Confiando no alto discemimento predominante na Casa e na verdadeira
harmonia que deve prevalecer entre os Poderes na condução da coisa
pública, aguardo a tramitação regimental e a aprovação da proposta de
emenda. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Não havendo outros

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

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

Dinis Pinheiro ocupou a tribuna e fez várias denúncias ao administrador da
região central. Essas denúncias, Sr. Presidente, precisam ser apuradas.
Como podemos ter um administrador com folha suja, com contas que não
foram aprovadas quando Prefeito? Que o Governador não está dando
continuidade, estamos sentindo, porque, para fazer a indicação desse
administrador, ele não ouviu Deputado algum votado na região
metropolitana, nem o Deputado Irani Barbosa, nem o Deputado Dinis
Pinheiro, nem o Deputado Alencar da Silveira Júnior, nem Ivair Nogueira,
nem João Leite. O Governador não ouviu ninguém ao colocar o Paulo TeIles.

Esta Casa tem de apurar essas denúncias porque não podemos ficar com
uma administração desse nível na parte central da região metropolitana.
Está completamente certo o Deputado Dinis Pinheiro pela sua preocupação.
Está na hora de esta Casa mostrar ao Governo do Estado que aqui existem
Deputados votados na Capital e na região metropolitana, que se preocupam
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com o bem-estar da região e '1a nossa Capital. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser decidida. Esta
Presidência solicita, se for o caso, que o Deputado Dinis Pinheiro formalize o
seu requerimento à Mesa solicitando as providências desejadas por ele e
pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência informa ao Plenário que se inicia hoje o prazo de três dias

para a apresentação de emendas, para o 2 0 turno, às Propostas de Emenda
à Constituição n°5 7195 e 26196.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 51a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°5 490195, do Deputado Wanderley
Ávila; 497195, do Deputado Marcos Helênio; 894196, do Deputado Rêmolo
Aloise; 917196, do Deputado Emano Batista; 962/96. da Deputada Elbe
Brandão, e 982196, do Deputado Paulo Schettino, e rejeição do
Requerimento n° 784196, do Deputado Romeu Queiroz (Ciente. Publique-
se.); pelo Deputado Bilac Pinto - indicação do Deputado Sebastião Costa
para a vaga do Deputado Geraldo Santanna, como membro suplente da
Comissão de Ciência e Tecnologia (Ciente. Designo. Cópia às Lideranças e
à Área de Apoio às Comissões.); e pelas Bancadas do PFL e PV (2) -
constituição de bloco parlamentar, conforme ata de reunião das bancadas, o
qual foi denominado Bloco Liberal; e indicação do Deputado Wilson Pires
para Líder do Bloco Liberal (Ciente. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio
às Comissões.).

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 55195,
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre a transferência de
posse e de direito de uso de equipamento hospitalar da CARDIOMINAS e dá
outras providências; 64195, do Deputado Marcos Helênio, que torna
obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema em barragem
edificada no Estado; e 175195, do Deputado Marcos Helênio, que isenta de
pagamento de emolumentos as entidades beneficentes de assistência social
que especifica (A sanção.).

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, não existe

'quorum' para a continuação dos trabalhos. Peço o encerramento, de plano,
da reunião.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã. dia 14, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 40 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Maria José Haueisen, Wanderley Avila, Paulo Pettersen, lbrahim Jacob e
Ermano Batista, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Cleuber
Carneiro, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, a
Presidenta, Deputada Maria José Haueisen, declara abertos os trabalhos, e é
lida e aprovada a ata da reunião anterior. Isto posto, a Presidenta informa
que, nos termos do art. 30, III, da Lei n°11.815, de 2411195, e do § 40 do art.
20 da Resolução n° 5.143, de 2216194, a reunião tem por finalidade apreciar
os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos de
subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da palavra o Deputado Cleuber
Carneiro, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Associação dos Moradores do Bairro Vila
Dourada, Associação dos Pequenos Produtores Rurais Sistema VI, Obras
Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito,
Associação Comunitária Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba,
Associação dos Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e
Região	Metropolitana,	Associação	Feminina	Comunitária	Vista
Alegre/Cabana, Conselho Particular Senhor Bom Jesus da SSVP,
Associação de Integração Social de Itajubá, Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Itajubá, Smart Futebol Clube, Sociedade Colégio
Itajubá, Prefeitura Municipal de Itapagipe, Associação Comunitária
Progresso, 29 de Maio Esporte Clube, Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros
da Vida Eterna, Associação Comunitária Aristides Ramos Balmant, Creche
Santa Maria Madalena, Obras Sociais São Domingos de Gusmão,
Americano Esporte Clube, Associação Comunitária do Conjunto Castelo
Branco e Cancelinha, Associação Comunitária Monte Castelo, Sindicato
Rural de Lagoa Grande, Prefeitura Municipal de Itaverava, Hospital São
Sebastião de Recreio, Belo Horizonte Futebol e Cultura, Associação
Comunitária Fraternidade de Ipaba, Associação Comunitária de Camilo
Prates, Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento do Catuti, Associação
Força Jovem de Janaúba e Região, Associaçê: Comunitária de Rio Espera,



1
267

Associação Comunitária de Rio Espera, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Descoberto, Associação Comunitária Mãos Amigas, Creche
Levy Simões de Souza, Prefeitura Municipal de Galiléia, Centro de
Alimentação, Saúde e Trabalho, Centro de Alimentação, Saúde e Trabalho,
Crianças do Mundo, Conselho Beneficente de Indianópolis, Sociedade São
Vicente de Paulo - Conselho Particular Nossa Senhora do Carmo,
Associação dos Moradores das Comunidades do Palmital e do Curiacá,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela do Sul,
Associação dos Moradores do Bairro Bom Sucesso, Centro de Recuperação
do Alcoólatra de Uberlândia, Sport Club Aymorés, Associação Esportiva e
Comunitária do Conjunto Henrique Sapori, Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Pocrane, Lar da Fraternidade
Cristã, Prefeitura Municipal de Mato Verde, Associação Comunitária da Vila
Pinho, Remo Atlético Clube, Associação Comunitária de José Luiz,
Associação Comunitária do Bairro Nove de Março, Associação de Moradores
de Dr. Sá Fortes, Curvelo Esporte Clube, Curvelo Esporte Clube, Núcleo
Assistencial Central de Santa Bárbara do Tugúrio, Núcleo Comunitário dos
Amigos das Margaridas, Associação de Desenvolvimento Comunitário de
São Roberto, Igreja Pentecostal Cristo É a Vitória. Associação dos Sem-
Casas, Inquilinos e Mutuários de Coromandel, Associação Comunitária do
Bairro da Várzea, Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio,
Associação dos Amigos de Vila São Miguel, Fraternidade Espiritual Cristã
Obreiros da Vida Eterna, Associação dos Amigos da Paróquia de Fátima,
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Getúlio Vargas e
Adjacências, Assocação Federativa de Executivas de Empresas de Turismo,
Associação do Desenvolvimento Progressista de Divisa Alegre, Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Quebra, Federação das
Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha, União de
Assistência Social, Proteção e Defesa das Necessidades Comunitárias da
Região do Jequitinhonha, Associação dos Moradores de Lamim, União
Comunitária de Vargem Alegre, Associação de Proteção à Maternidade e à
Infância de Paraguaçu, Ação Social das Paróquias de Nanuque, Associação
Comunitária da Vila Santa Rosa, Prefeitura Municipal de São Pedro do
Suaçui, Caixa Escolar Leandro António de Vito de Uberaba, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Luz, Associação Comunitária de
Formosa, Associação dos Amigos de Águas Vermelhas, Associação dos
Moradores da Comunidade de Pinhãozeiro, Associação de Ação Comunitária
de Lavrinhas, Acesita Esporte Clube, Associação Comunitária Senhora do
Porto, Sociedade São Vicente de Paulo de Boa Esperança, Associação de
Moradores da Comunidade de Palmito, Associação de Moradores do Bairro
Alice Maia, Centro de Formação e Promoção do Menor de Montes Claros,
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Saciedade Rural de Cachoeira do ananaI, Associação Comunitária Bom
Pastor, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mata do Silvano,
Prefeitura Municipal de Belo Vale, Prefeitura Municipal de Serra Azul de
Minas, Associação Beneficente de Fortaleza de Minas, Associação
Comunitária do Bairro Itaipu, Associação Comunitária do Bairro São
Bernardo, Associação Feminina Comunitária Vista Alegre/Cabana,
Associação Pró-Melhoramento do Bairro Jaqueline, Comercial Esporte
Clube, Conselho Particular Senhor Bom Jesus da SSVP, Creche Comunitária
Eunice Lanza, Sociedade Comunitária de Habitação Popular, Associação
Comunitária de Santa Rita do Glória, Instituto Dona Selva, União
Comunitária do Bairro Salatiel e Vila Machado, Associação de Proteção à
Maternidade e á Infância de Passos, Associação de Moradores do Distrito de
São Pedro de Caldas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Andradas, Associação de Moradores do Bairro São Francisco de Assis,
Caixa Escolar Vinícius Meyer, Dispensário e Abrigo Santa Bárbara,
Associação de Moradores do Bairro Thomé, Caixa Escolar Affonso Alves
Pereira, Prefeitura Municipal de Cataguases, Associação Comunitária do
Bairro Vila Operária. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela Mesa, sendo
relatores da matéria os Deputados Wanderley Ávila, 1°-Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 40-Secretário. Eles emitem seus pareceres, mediante os
quais concluem pela aprovação dos processos. 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 os da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria

Olivia - Roberto Amaral - Antônio Roberto - Durval Angelo - Sebastião
Navarro Vieira - José Braga - Ermano Batista.
ATA DA 52 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÔES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de junho de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Santanna, Simão Pedro Toledo, Amaldo Penna, Marcos Helênio (em
substituição ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do
P1) e Alencar da Silveira Júnior (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jairo Ataíde (em
substituição ao Deputado Jorge Hannas, por indicação da Liderança do PFL),
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membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Miguel Martini. Glycon
Terra Pinto, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior, Jairo Ataíde, Arnaldo
Canarinho (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação da
Liderança do PSDB) e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo 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 0 turno dos Projetos de Lei n°s 816196, que dispõe sobre a
organização da assistência social no Estado, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social e dá outras providências; e 819196, que cria o Fundr
Estadual de Assistência Social - FEAS - e dá outras providências, ambos dc
Governador do Estado. Esclarece, ainda, que, de acordo com o § 1 0 do art.
135 do Regimento Interno, os relatores foram anteriormente designados. O
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei n° 816196 na Comissão
de Constituição e Justiça, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Na ausência do relator no
âmbito da Comissão de Saúde e Ação Social, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a quem passa a palavra.
Este emite parecer, concluindo pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresenta parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Estando ausente o relator do Projeto de Lei
n°819/96 na Comissão de Constituição e Justiça, a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Simão Pedro Toledo, que emite parecer, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela jur-idicidade e pela legalidade da
matéria com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. O Deputado Luiz Antônio Zanto, relator na Comissão de
Saúde e Ação Social, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão
de Constituição e Justiça; 5 e 6, que apresenta. Colocado em discussão e
votação, é aprovado o parecer. O relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Alencar da Silveira Júnior, apresenta
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça; 5 e 6, da
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Comissão de Saúde e Ação Social; e 7 a 9, que apresenta. Discutido e
votado, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - HeIy Tarqüinio - Adelmo Carneiro

Leão - Sebastião Costa - Gilmar Machado - Roberto Amaral - Miguel Martini.
ATA DA ia REUNIÃO PREPARATóRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 27196
Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Gil Pereira, Anderson Adauto e
Elmo Braz (substituindo este o Deputado Carlos Murta, por indicação da
Liderança do PPB), Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB), Simão Pedro
Toledo e Hely Tarquínio (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados
Ailton Vilela e Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a
reunião e esclarece que esta tem a finalidade de eleger o Presidente, o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. Em seguida,
determina sejam distribuídas as cédulas de votação e designa para atuar
como escrutinador o Deputado Anderson Adauto. Recolhidas as cédulas e
apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Dílzon Meio, com oito
votos, e Vice-Presidente, o Deputado Carlos Pimenta, com seis votos. Após,
o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira empossa o
Presidente eleito, Deputado Dílzon Meio, que, assumindo a Presidência,
empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Carlos Pimenta. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Gilmar
Machado para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, a ser marcada por meio de
edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Gilmar Machado - Sebastião Navarro Vieira -

Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Ajaimar Silva - José Braga - Antônio
Andrade.
ATA DA 45a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA



1
271

As nove horas e quinze minutos do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Amaldo Penna, Durval
Angelo e José Braga (substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira, por
indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Geraldo Rezende, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Durval
Angelo e José Braga (substituindo os quatro últimos aos Deputados Miguel
Martini. Péricles Ferreira, Marcos Helênio e José Braga, por indicação das
Lideranças do PSDB, do PT e do PDT, respectivamente), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por objetivo a
apreciação dos Pareceres para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 528196, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de
imóvel à Mitra Arquidiocesana de Mariana A seguir, o Presidente designa o
Deputado Arnaldo Penna para relatar o projeto no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça e o Deputado Geraldo Rezende, no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo após, passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite
parecer mediante o qual conclui pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1. Em seguida, o
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado
Geraldo Rezende, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Miguel Martini - Sebastião Navarro Vieira -

Péricles Ferreira - Jorge Eduardo de Oliveira - Ronaldo Vasconcellos -
Antônio Júlio.
ATA DA 722 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trint minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúr em-se na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Roberto, Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira e Roberto Amaral,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos
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e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a programar os trabalhos da Comissão. Em seguida,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Sebastião Navarro Vieira para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Miguel Martini e Paulo Pettersen, ambos
com quatro votos. Logo após, o Presidente "ad hoc", Deputado Antônio
Roberto, dá posse ao Presidente eleito, Deputado Miguel Martini, que
agradece a escolha de seu nome. Estando ausente o Vice-Presidente eleito,
Deputado Paulo Pettersen, o Presidente informa que ele será empossado
oportunamente. Passa-se, então, à programação dos trabalhos , e, com a
concordância de todos os membros, fica decidido que a Comissão se reunirá
ordinariamente todas as quintas-feiras, às 10 horas. Neste momento,
registra-se a presença do Deputado Durval Angelo. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados; convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
1213197, quarta-feira, às 17h30min, no Plenarinho IV, com a finalidade de se
ouvir o Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, que irá prestar
esclarecimentos sobre o leilão de ações da CEMIG; determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Roberto - Sebastião Costa - Péuicles Ferreira.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Miguel Barbosa e Anivaldo Coelho, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião, nos
termos do edital de convocação, se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente da Comissão e programar seus trabalhos. Solicita, em seguida,
ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Anivaldo Coelho para atuar como escrutinador. Verificada a
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes e apurados os
votos, o Deputado Anivaldo Coelho anuncia o resultado. O Presidente
proclama eleitos o Deputado Álvaro Antônio e Miguel Barbosa, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, com 3 votos cada. 0 Presidente "ad hoc"
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declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Miguel Barbosa, a
quem passa a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, declara empossado
como Presidente o Deputado Alvaro Antônio, a quem retorna a direção dos
trabalhos. O Presidente agradece a seus pares sua eleição e apresenta
sugestão para que as reuniões ordinárias da Comissão se realizem todas as
quintas-feiras, às 10 horas, com o que os Deputados concordam. O
Deputado Anivaldo Coelho apresenta requerimento para que seja formulado
convite ao Sr. Celso Luiz Garcia, Diretor Regional do Departamento Nacional
da Produção Mineral - DNPM -, para expor os planos e programas desse
órgão, bem como esclarecer o processo de liberação de cerca de 5 mil áreas
de pesquisa no Estado, conforme veiculado na imprensa em 413197.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Elbe Brandão - Miguel Barbosa.

ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados Simão Pedro
Toledo, José Militão, Ronaldo Vasconcellos e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a presença do Deputado Olinto
Godinho. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
José Henrique que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. O Presidente informa que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar
os trabalhos da Comissão. Após, determina a distribuição das cédulas de
votação e convida o Deputado Olinto Godinho para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Ronaldo Vasconcellos e Dimas Rodrigues,
ambos com quatro votos. A seguir, o Presidente "ad hoc", Deputado Simão
Pedro Toledo, convida o Deputado Ronaldo Vasconcellos a tomar assento ã
mesa, empossa-o na Presidência da Comissão e lhe transfere a direção dos
trabalhos. O Deputado Ronaldo Vasconcellos agradece a confiança nele
depositada, manifesta sua intenção de envidar os esforços necessários ao
pleno êxito dos trabalhos da Comissão e comunica que, tendo em vista a
ausência do Deputado Dimas Rodrigues, a sua posse no cargo de Vice-
Presidente dar-se-á na próxima reunião. Sugere que as reuniões ordinárias
se realizem às quintas-feiras, às 9 horas; devidamente discutida, a sugestão



274
é acatada pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 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, 13 de março de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Simão Pedro Toledo - José Mititão -

José Braga - Carlos Pimenta.
ATA DA I ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia quatro de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Hely Tarqüínio que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, tida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que esta reunião tem por finalidade eleger o Presidente, o Vice-Presidente e
programar os trabalhos. Após, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e designa para atuar como escrutinador o
Deputado Hely Tarqüinio. Recolhidas as cédulas de votação, o escrutinador
proclama o seguinte resultado: para Presidente, o Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, e, para Vice-Presidente, o Deputado Carlos Pimenta, ambos
com três votos. O Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
empossa o Vice-Presidente, Deputado Carlos Pimenta, que, por sua vez, dá
posse ao Presidente eleito. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira reassume
a direção dos trabalhos e sugere que as reuniões ordinárias da Comissão
sejam realizadas as quintas-feiras, às 9h30min, o que é aceito pelos
membros presentes, sem restrições. Após a chegada do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, a Presidência passa a palavra aos parlamentares, que , cada
um por sua vez, tecem considerações sobre os trabalhos a serem realizados
e a importância da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Wilson Pires.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.286
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As quinze horas do dia cinco de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gilmar Machado,
Ronaldo Vasconcellos e José Henrique (substituindo os dois últimos aos
Deputados Miguel Martini e Antônio Júlio, respectivamente, por indicação
das Lideranças do Bloco da Maioria e do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e esclarece que ela tem a
finalidade de eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da
matéria. Prosseguindo, determina que sejam distribuídas as cédulas de
votação e designa para atuar como escrutinador o Deputado José Henrique.
Recolhidas as cédulas e apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o
Deputado Gilmar Machado, com 3 votos, e para Vice-Presidente, o Deputado
Antônio Júlio, com 3 votos. Em seguida, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
empossa o Presidente eleito, Deputado Gilmar Machado, a quem passa a
direção dos trabalhos. Assumindo a Presidência, o Deputado Gilmar
Machado agradece a confiança nele depositada e esclarece que a posse do
Vice-Presidente eleito, Deputado Antônio Júlio, ocorrerá oportunamente A
seguir, o Presidente designa o Deputado Paulo Piau para relatar a matéria e
desconvoca a reunião marcada para amanhã, dia 6, ás 10 horas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Gilmar Machado, Presidente - Antônio Júlio - Miguel Martini - Paulo Piau.

ATA DA 1 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.261
As quinze horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro Vieira,

3 Maria José Haueisen e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Mauri
Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão . Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, 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, o Presidente passa a palavra
à relatora, Deputada Maria José Haueisen, que procede á leitura do seu
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto. Submetido a
discussão e votação, o parecer é aprovado por unanimidade. A seguir, a
Presidência suspende a reunião por 15 minutos para a elaboração da ata.

.E	Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião e não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradece a
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presença dos membros da Comissão e encerra os trabalhos desta Comissão
Especial.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ajalmar Silva - Maria José

Haueisen.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG,
INCLUINDO OS NÃO-REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO
INTERIOR
Ás quinze horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Alberto
Pinto Coelho e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Alberto Pinto Coelho que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião é apreciar o relatório final da Comissão, de autoria do Deputado
Gilmar Machado. O relator solicita à assessoria que distribua aos demais
membros da Comissão avulsos do relatório para que seja lido e votado na
reunião seguinte. Após a distribuição dos mencionados avulsos, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 15
horas do dia 13 do corrente, no Plenarinho II, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Paulo Piau - Alberto Pinto Coelho - Gilmar

Machado.
ATA DA 73a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas e trinta minutos do dia doze de março de mil novecentos
e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Durval Ângelo, Miguel Martini, Roberto Amaral,
José Braga e Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini declara abertos
os trabalhos 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 esclarece que a reunião se destina a ouvir
o Sr. João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, que irá prestar
esclarecimentos sobre o leilão de ações da CEMIG, e convida a tomar
assento à Mesa os Srs. João Heraldo Lima, Luiz Antônio Atayde de
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Vasconceilos, Secretário Adjuntofla Secretaria de Estado da Fazenda, e
Luiz Schwarcz, Superintendente Central do Tesouro. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Ajalmar Silva, Gilmar Machado, Maria
José Haueisen, Ivo José, Simão Pedro Toledo, José Maria Barros, João
Leite, Aílton Vilela, Elbe Brandão, Péricles Ferreira, Mauri Torres, Wilson
Pires, Arnaldo Penna, Hely Tarqüínio, Marcos Helênio, Dilzon Meio, Ivair
Nogueira, José Bonifácio, José Henrique, Olinto Godïnho, Sebastião Costa,
Anivaldo Coelho e Bilac Pinto. Logo após, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Marcos Helénio, Líder do PT e autor do requerimento que motivou
o convite; ele tece suas considerações sobre o assunto e apresenta uma
série de questões. A seguir, o Sr. João Heraldo Lima faz detalhada
explanação sobre o assunto. Logo após, abre-se amplo debate entre o
Secretário e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
convidados e dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997-
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Roberto - Durval Angelo - Roberto Amaral.	-
ATA DA j2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.269
Às quatorze horas e quinze minutos do dia onze de março de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Anivaldo Coelho e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, 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 Deputados presentes. Em seguida, a Presidência
esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar o parecer do Deputado
Mauri Torres. Estando ausente o relator, o Presidente redistribui a proposição
ao Deputado Bilac Pinto. Com a palavra, o relator solicita prazo regimental
para elaborar seu parecer, 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 2a Reunião Extraordinária a ser
realizada às 9h45min do dia 1313197, no Plenarinho III, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Costa.
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ATA DA 62 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo
de Oliveira, Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüínio, membros
da Comissão de Saúde e Ação Social; Miguel Martini, Roberto Amaral,
Gilmar Machado 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 â leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião destina-se a apreciar, no ?
turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1.047196, do Governador do
Estado, que cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão
de Entorpecentes - FUNPREN - e dá outras providências. Neste ínterim, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de compromissos anteriormente
assumidos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente, Deputado
Hely Tarqüínio, esclarece que, de acordo com § 1 0 do art. 135 do Regimento
Interno, os relatores foram anteriormente designados. Após, o mesmo
Deputado, relator na Comissão de Constituição e Justiça, procede à leitura
do seu parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade da matéria. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, relator na Comissão de Saúde e Ação Social. Este,
por sua vez, apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos os Drs.
Aloisio Antônio Andrade de Freitas, Presidente do Conselho Estadual de
Entorpecentes; André Estevão Libaldino Pereira, Promotor de Justiça da 12
Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, e a Dra. Antonieta Guimarães
Bizzotto, Diretora-Geral do Centro Mineiro de Toxicomanias, para que
possam subsidiar o parecer. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. A Presidência passa a palavra aos convidados mencionados que,
respectivamente, tecem considerações sobre a criação do FUNPREN.
Fazem uso da palavra, para discutir, os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires e Roberto Amaral. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, relator da matéria na Comissão de Saúde e Ação
Social, que proceda à leitura de seu parecer. Ato contínuo, o Presidente,
esclarece que não há "quorum" para votação da matéria. Assim sendo,
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agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, dia 1313197, às 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Antônio Roberto - Adelmo Carneiro

Leão - Durval Angelo - Roberto Amaral - Hely Tarqüinio - Sebastião Costa -
José Braga - Miguel Martini - Péricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O V TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 27196

Comissão Especial
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira e de outros 27
parlamentares, a proposta de emenda em análise tem por objetivo dar nova
redação ao art. 256 da Carta Estadual.

Em ctriprimento ao disposto no art. 209 do Regimento Interno, após
recebida. numerada e publicada no "Diário do Legislativo", a proposição
permaneceu de posse da Mesa pelo prazo de três dias, para receber
emendas.

Findo o prazo sem que houvesse apresentação de emenda, foi a proposta
remetida a esta Comissão Especial, constituída nos termos regimentais para
emitir parecer sobre a matéria no 1 0 turno.

Fundamentação
No que diz respeito ao aspecto formal da proposição, cumpre-nos salientar

que esta não apresenta nenhum vício de iniciativa, posto que foram
observadas as disposições relativas à competência para deflagrar o processo
legislativo.

De fato, o texto do inciso 1 do art. 64 da Carta mineira - reproduzido pelo
inciso 1 do art. 206 do Regimento Interno - assegura a prerrogativa, para a
apresentação de proposta de emenda à Constituição a, no mínimo, 113 dos
membros da Assembléia Legislativa.

Passemos á análise de conteúdo, inicialmente transcrevendo o texto do
artigo constitucional sobre o qual se pretende incidir alteração:

"Art. 258 - E considerada data cívica o Dia do Estado de Minas Gerais,
celebrada anualmente em 16 de julho.

§ 1 0 - A semana em que recair o dia 16 de julho constitui período de
celebrações cívicas em todo o território mineiro, sob a denominação de
Semana de Minas.
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§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade

de Mariana no Dia do Estado de MinaiGerais."
Do confronto do texto em vigor com o que se propõe, depreende-se que,

em essência, as alterações pretendidas referem-se à data cívica do Dia do
Estado, que passa a ser o dia 21 de abril: à semana em que recair a referida
data, que passa a denominar-se Semana de Minas Gerais e da
Inconfidência; e à Capital do Estado, que será transferida simbolicamente,
na citada data cívica, para a cidade de Ouro Preto.

A proposição é justificada pelo autor sob a argumentação de que, quando
da elaboração da Constituição de 1989, o constituinte mineiro optou por
incluir no texto constitucional o que já estava disposto na Lei n° 7.561, de
19110179, que instituía o Dia do Estado de Minas Gerais, a ser comemorado
no dia 16 de julho. Essa data coincide com o da fundação da primeira vila,
da primeira cidade e da primeira Capital de Minas, hoje nossa querida cidade
de Mariana

Não obstante a louvável intenção do constituinte estadual de se prestar
homenagem ao Município de Mariana, há de se ressaltar que, na prática, o
povo brasileiro - e especialmente o mineiro - associa o Estado de Minas à
memória de Tiradentes e, exatamente por isso, considera o dia 21 de abril -
por sinal feriado nacional - como sendo a data consagrada ás comemorações
do Estado. Aliás, como bem lembrou o autor da proposição, a norma jurídica
deve, a rigor, formalizar aquilo que já é do domínio popular.

Quanto à escolha da cidade de Ouro Preto para ser simbolicamente a
Capital do Estado na data referida, evidentemente decorre do seu papel
decisivo no desenrolar de movimentos libertários marcantes de nossa
história.

Não obstante o nosso reconhecimento acerca da pertinência da
propositura, é de todo conveniente a ela apresentar emenda para aprimorar
o texto do art. 1 0 , adequando-o à boa técnica legislativa, sem, no entanto,
alterar o espírito que o motivou. E o que faremos na parte conclusiva deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°27/96 no 1 0 turno, com a Emenda n°1, a seguir formalizada.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. V - O art. 256 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 256 - E considerada data cívica o Dia do Estado de Minas Gerais,

celebrada anualmente em 21 de abril.
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§ 1 0 - A semana em que recair o dia 21 de abril constitui período de
celebrações cívicas em todo o território mineiro, sob a denominação de
Semana de Minas e da Inconfidência Mineira.

§ 20 - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade
de Ouro Preto no Dia do Estado de Minas Gerais.".'.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
José Braga, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Antônio Andrade - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Simão Pedro
Toledo - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.269
Comissão Especial

Relatório
Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 70, II, da Carta mineira, o

Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei n° 13.269, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público do Estado.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 112, 1, "b", do
Regimento Interno, compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer, o
que fazemos, atendo-nos, em especial, às razões da decisão do Governador
do Estado contidas na Mensagem n° 169197.

Fundamentação
Ao vetar a proposição de lei em tela, o Chefe do Executivo invoca a

doutrina do Direito que estabelece ser característica essencial da lei, entre
outras, a possibilidade de promover inovações no universo jurídico.

Invoca ainda a Constituição do Estado como fonte máxima do Direito,
mostrando a impossibilidade de defluir de seu texto os fundamentos que
justifiquem a norma proposta.

Não podemos concordar com o argumento do Chefe do Executivo de que
a proposição de lei sob comer..:) em nada inova o universo jurídico. O
propósito do legislador era o de consolidar legislação anterior, além de
regular algumas situações que não eram observadas quando da
denominação dos próprios estaduais. A primeira delas diz respeito a fazer
corresponder a área de atuação do homenageado com o objeto da
homenagem, numa clara intenção de marcar na memória da coletividade as
suas qualidades e serviços prestados. Num segundo momento, a proposição
de lei procura estabelecer regras para o caso de desmembramento e fusão
da instituição, visando, dessa forma, à economia processual quando da
ocorrência do fato.

Entretanto, o mais importante a ser ressaltado aqui no que tange à
possibilidade de inovação do mundo jurídico da proposição de lei é o
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preenchimento de lacuna no que concerne à definição do instrumento
normativo a ser utilizado para a denominação de próprio público.

No tocante à argumentação do Governador do Estado de que não decorre
claramente da Constituição mineira prescrição para a adoção de lei especial
para denominação, somos obrigados a discordar, invocando o art. 61, XIV,
do texto constitucional do Estado. Assim, quando a Constituição sujeita ao
processo legislativo a disciplina dos bens de domínio público, o faz sem
ressalvas, podendo-se entender que qualquer aspecto relativo a bem
público, inclusive o nome - de crucial importância, porquanto concerne a sua
identidade -, pode constituir matéria de lei.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição de

Lei n°13.269.
Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 994/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto em análise estabelece

as diretrizes para a cooperação do Estado com o Consórcio Administrativo
Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios Que
Integram a Bacia do Baixo Verde Grande.

Foi o projeto de lei distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Assuntos Municipais e Regionalização. A primeira concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1. A
segunda comissão concluiu pela rejeição do projeto.

Agora vem a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Região Norte de Minas tem grande carência de infra-estrutura, e a

parceria entre municípios tem-se revelado alternativa viável de
desenvolvimento regional. Além disso, a formação de consórcio entre
municípios com o objetivo de garartir o desenvolvimento socioeconômico da
bacia do Baixo Verde Grande tem respaldo constitucional (art. 181 da
Constituição Estadual).

Um dos principais objetivos desse consórcio é o investimento na
recuperação das margens degradadas dos mananciais, por meio da
formação de matas de galerias, com a cooperação do IEF, junto com o
levantamento das potencialidades dos mananciais e das possibilidades de
construção de pequenos barramentos.
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Sabemos ser a falta d'água um dos principais entraves ao
desenvolvimento dessa região, e a parceria com o Estado, por via do IEF, é
viável, pois na lei orçamentária deste exercício foram consignados recursos
da ordem de R$17.006.000.00 para a preservação de recursos naturais
renováveis.

Outros objetivos do consórcio proposto são: o controle da febre aftosa, a
implantação de agroindústrias, a expansão da telefonia rural, o incentivo aos
pequenos produtores, o apoio logístico aos municípios, com implantação de
banco de dados, a captação de recursos nacionais e internacionais para as
ações de preservação do meio ambiente, a integração comercial nos vários
níveis e a execução de planos de investimentos com o auxílio da
SUDENOR.

Em termos financeiros e orçamentários, há disponibilidade de recursos
tanto na Superintendência de Articulação com os Municípios - SUPAM -,
órgão da Secretaria de Assuntos Municipais - SEAM -, nos itens: Pró-
Comunidade - R$20.637.300,00, PADEM (construção de barragens para
implantação do Plano de Desenvolvimento da Irrigação no .Jequitinhonha e
Pardo) - R$8.363.850,00, e Coordenação de Programas de Articulação de
Municípios - R$985.073,00; como na SEPLAN, no item Desenvolvimento de
Programas Especiais para o Norte de Minas - R$1.150.989,00.

Algumas questões gostaríamos de ressalvar. O Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado para o período 1995-1998 prevê a implantação
de projetos de irrigação nas bacias dos rios Jequitinhonha e Pardo, onde se
situam vários municípios integrantes do consórcio proposto neste projeto de
lei. O Projeto Jaiba, por exemplo, está sendo implantado com recursos da
ordem de US$36.000.000,00, provindos do Banco Mundial, do Governo
Federal e da CODEVASF. No Projeto Jequital estão incluídos recursos para
obras de barramento (US$87.000.000,00), geração de energia
(US$24.000.000,00) e obras hidráulicas de irrigação (US$153.000.000,00).
Para as obras do PLANAVALE, de uso coletivo dos pólos de irrigação, o
Estado concorrerá com 30% dos recursos necessários e os 70% restantes
serão negociados com agentes financeiros diversos.

Há, portanto, política clara do Estado voltada para o desenvolvimento
dessa região, seja por meio de programas de investimentos, seja por meio
da implementação e da compatibilização desses programas, seja pela
criação de órgãos de articulação, por intermédio das associações
microrregionaisjá existentes. A ação integrada e articulada entre municípios,
Estado e União é fator de desenvolvimento e eficiência no uso do dinheiro
público.
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Esperamos que a criação desse consórcio esteja em sintonia com os

planos e os programas já mencionados, assim como com os órgãos e as
entidades já existentes.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, como já foi demonstrado,
existem recursos para a consecução deste projeto de lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 994196

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

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Sebastião

Navarro Vieira - Roberto Amaral - Antônio Roberto.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 996/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em tela institui no

Estado a Campanha Permanente de Captação e Redistribuição de
Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus 1-11V (vírus da
imunodeficiência humana) e Doentes de Síndrome da lmunodeficiéncia
Adquirida - SIDA-AIDS.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida,
foi distribuída à Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou por sua
aprovação.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A AIDS é hoje uma epidemia mundial, que vem atingindo cada vez mais

os países pobres e os estratos sociais excluídos da população. No Brasil, em
1985, 80% das vítimas do HIV eram pessoas com curso superior. Hoje a
epidemia se somou à miséria: 60% dos doentes têm 10 grau incompleto.

Nosso País tem mais de meio milhão de pessoas com o vírus HIV, mas
sem sintomas da AIDS. Cinqüenta mil têm sintomas da AIDS, ou seja,
deficiência grave no sistema de defesa. O Ministério da Saúde prevê um
gasto de R$140.000.000,00 em 1997 no tratamento desses doentes.

A Lei Federal n° 9.313, de 13111196, garante a distribuição gratuita de
medicamentos aos portadores do HIV e aos doentes de AIDS pelo SUS.

Pela Portaria n° 21 do Ministério da Saúde, todos os pacientes dessa
doença em acompanhamento na rede pública terão acesso gratuito aos
medicamentos, respeitadas as normas técnicas ali descritas.
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Os órgãos estaduais responsáveis pela redistribuição deverão orientar e
gerenciar os estoques nos Estados, evitando desperdícios e indicações
imprecisas.

O projeto de lei em análise visa a melhorar essa distribuição, promovendo
a parceria entre o Estado e a sociedade objetivando a criação de listas
atualizadas dos estoques, para evitar desperdícios e atrasos na entrega.

Ele permite a participação da sociedade por meio de doações e
contribuições, inclusive das famílias das vítimas, cedendo os medicamentos
não utilizados por elas. Isso fortalece o desprendimento e a solidariedade
das pessoas em tomo de tão grave doença.

As despesas orçamentárias decorrentes da aprovação deste projeto de lei
poderão ser recepcionadas por dotações consignadas à Secretaria da Saúde,
nas rubricas "Programas e Ações de Saúde Coletiva" e "Operação da Rede
Assistencial", que prevêem recursos da ordem de R$66.001.708.00 e
R$595.510.250,00, respectivamente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei n°996/96 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Dê-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. ? - Fica instituída a Campanha Permanente de Captação e

Redistribuição de Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus HIV e
Doentes da Síndrome da lmunodeficiõncia Adquirida - SIDA-AIDS -' com o
objetivo de:".

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Antônio Roberto. relator - Sebastião Navarro

Vieira - Durval Angelo - Roberto Amaral - José Braga.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.057196

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por via da Mensagem n° 162196, o Governador do Estado remetej. a esta
Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.057196, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Conceição das Pedras.

Após sua publicação, o projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
apreciação em reunião conjunta, tendo em vista o regime de urgência
solicitado pelo Chefe do Executivo, valenuo-se das prerrogativas que lhe
confere o art. 69 da Constituição do Estado.



Nos termos do art. 103, V, uau, do Regimento Interno, esta Comissão passa
ao exame preliminar da matéria quanto a seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A iniciativa visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao

Município de Conceição das Pedras, autorização essa determinada por
preceitos de natureza constitucional e administrativa, especialmente pelo art.
18 da Constituição Estadual, pelo art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 2116193,
e pelo art. 16 da Lei n° 9.444, de 26111187. Tais dispositivos exigem como
requisitos de validade para alienação de bem imóvel do Estado, além da
autorização legislativa, a realização de avaliação, de licitação e o
atendimento a interesse público.

O imóvel em apreço foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação
do Município de Conceição das Pedras. O donatário tinha o propósito de
aproveitá-lo para a construção de um posto de saúde. Tendo permanecido
ocioso o bem por mais de 15 anos, a administração pública municipal,
pretendendo beneficiar a coletividade com a construção da sede do Centro
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São José do Pinhal, reivindica do
Estado que faça reverter o imóvel ao seu patrimônio.

Assim, de pronto, verificamos que o imóvel se encontra sem qualquer
destinação, o que evidencia o interesse público envolvendo essa operação.
Como se sabe, a transferência do domínio em referência possibilitará ao
município ajudar entidade a desenvolver atividades de cunho assistencial,
fonte de benefícios para a comunidade.

Com relação à licitação e à avaliação prévia, ambas apresentam-se
descajdas. Estamos em face da inexigibilidade do certame licitatório,
conforme estatui o art. 17, 1, "b", da Lei Federal n°8.666, de 2116193.

Atendendo, portanto, o Projeto de Lei n° 1.057196 aos preceitos da
legislação em vigor, não vislumbramos óbice à pretendida autorização legal.

Entretanto, examinada a certidão da escritura pública de retificação de
doação do imóvel, constatamos que o bem fora transferido ao patrimônio do
Estado mediante doação a titulo gratuito, não constando nesse instrumento
nenhum encargo a ser cumprido. Sendo assim, não há que se valer do
instituto de reversão, que é próprio das doações com encargos. A reversão
geralmente é usada para os casos de descumprimento das condições
impostas ao donatário do bem.

Trata-se, portanto, de doação e, assim sendo, deverá ser especificado no
parágrafo único do art. 1 0 da proposição o encargo a que ficará adstrito o
bem, por força da legislação vigente, bem como o prazo de seu cumprimento
e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato (art. 17, § 40, da Lei
Federal n° 8.666, de 2116193).
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Pelos motivos expostos, apresentamos o Substitutivo n° 1, que segue ao
final deste parecer, a fim de se dar o tratamento jurídico adequado à matéria
apresentada pelo Chefe do Poder Executivo.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.057196 na forma do Substitutivo n° 1,
redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO N°1
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de

Conceição das Pedras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel ao Município de

Conceição das Pedras, constituído de terreno com área de 360m 2 (trezentos
e sessenta metros quadrados), situado no Bairro São José do Pinhal, no
Município de Conceição das Pedras, havido por doação conforme escritura
pública registrada sob o n° 21.135, a fls. 105 do livro 2-B do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção
da sede do Centro Comunitário do Bairro São José do Pinhal.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Durval Angelo.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.057196 dispõe

sobre autorização para o Poder Executivo fazer reverter ao Município de
Conceição das Pedras imóvel que especifica.

A proposição, por solicitação do Governador, tramita nesta Casa em
regime de urgência, conforme previsto no art. 69 da Constituição do Estado.

Primeiramente, foi o projeto encaminhado, nos termos regimentais, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n°1.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. Dispõe sobre doação de imóvel do Estado, na forma do
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Substitutivo no i. Anteriormente, o Estado recebeu gratuitamente o imóvel da
Prefeitura Municipal com o fito de ali instalar um posto de saúde, o que não
ocorreu, ficando o terreno ocioso por mais de 15 anos. Ouvidos os órgãos
competentes do Govemo, as Secretarias de Administração e de Saúde
manifestaram-se favoravelmente à transmissão. Ademais, a municipalidade
pretende instalar no local um centro comunitário.

Conclusão
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.057196

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

Sala das Comissões, 13 de março de 1997-
HeIy Tarqüinio, Presidente - Roberto Amaral, relator - Miguel Martini -

Durval Ângelo - Antônio Roberto - José Braga - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 55/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 55195, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
dispõe sobre a transferência de posse e de direito de uso de equipamento
hospitalar da Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 tumo, na
forma do .vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 55195
Dispõe sobre a transferência de posse e de direito de uso de equipamento

hospitalar da Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -
CARDIOMINAS - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais -

CARDIOMINAS -, fundação de direito público criada pela Lei n° 10.359, de
27 de dezembro de 1990, autorizada, nos termos desta lei, a transferir a
posse e o direito de uso de equipamento médico-hospitalar de sua
propriedade a entidade pública integrante do Sistema único de Saúde - SUS.

Parágrafo único - A transferência de posse e de direito de uso de que trata
este artigo será regulamentada por contrato de concessão de uso, de direito
público, firmado pelo Presidente do CARDIOMINAS, após aprovação pelo
Conselho Curador da Fundação.

Art. 20 - No contrato de concessão de uso constarão:
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- o prazo de transferência de posse e de direito de uso dos equipamentos,
que não excederá a 5 (cinco) anos;

II - as condições de remuneração do CARDIOMINAS pela cessão dos
equipamentos;

III - as condições para a utilização dos equipamentos, observada a
priorização do atendimento gratuito à população carente;

IV - as condições para a conservação dos equipamentos, as regras para
sua manutenção e as exigências a serem cumpridas no momento de sua
devolução.

Ar!. 3°- O contrato de concessão de uso poderá ser modificado, de comum
acordo entre as partes, a fim de se promover a sua adequação às condições
definidas no artigo anterior, bem como às condições necessárias à
fiscalização do uso dos equipamentos.

Ar!. 40 - O CARDIOMINAS, como instituição contratante, poderá exigir da
entidade contratada garantias reais ou fiduciárias, no caso de transferência
de equipamento de alto custo, segundo critérios definidos pelo Conselho
Curador.

Art. 50 - A execução do contrato de concessão de uso de equipamentos do
CARDIOMINAS será supervisionada pelo Conselho Curador da Fundação e
fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, especialmente quanto à
legalidade, à legitimidade, à operacionalidade, à razoabilidade e à
economicidade da prestação dos serviços decorrentes do contrato.

Art. 60 - O contrato de concessão de uso poderá ser rescindido
unilateralmente pelo CARDIOMINAS, no caso de descumprimento das suas
cláusulas, especialmente das que se refiram à conservação dos
equipamentos e ao atendimento prioritário e gratuito à população carente.

Parágrafo único - A rescisão, fundamentada em fatos concretos, será
efetivada por ato do Presidente do CARDIOMINAS, ouvido o Conselho
Curador, após procedimento administrativo em que será dada audiência ao
contratado.

Ar!. 70 - A rescisão motivada do contrato de concessão de uso, por parte
do CARDIOMINAS, não gera, para o contratado, direito à retenção dos
equipamentos, que deverão ser devolvidos no prazo de 90 (noventa) dias,
em condições adequadas de conservação e utilização.

Ar!. 50 - O ar!. 20 da Lei n° 10.359, de 27 de dezembro de 1990, fica
acrescido do seguinte parágrafo único:

"Ar!. 20 ........................................................................................................
Parágrafo único - Até que sejam concluídas as obras fisicas necessárias ao

funcionamento normal do CARDIOMINAS, a posse e o direito de uso dos
equipamentos médico-hospitalares de propriedade da Fundação serão
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transferidos, por meio de contrato de concessão de uso, a entidades
integrantes do Sistema único de Saúde - SUS -. nos termos da lei.".

Ari. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 64/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 64195, do Deputado Marcos Helênio, que toma

obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema em barragem
edificada no Estado, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10

turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N' 64195
Toma obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema em

barragem edificada no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema

em barragem a ser edificada em curso de água de domínio do Estado.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica quando, em virtude

das características do projeto da barragem, a medida for considerada
ineficaz, ouvido o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

Art. 20 - As barragens existentes na data da publicação desta lei deverão
ser adaptadas no prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 3°- Compete ao COPAM aplicar as penalidades pelo descumprimento
desta lei, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°175/95

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 175195, de autoria do Deputado Marcos Helênio, que
isenta do pagamento de emolumentos as entidades beneficentes de
assistência social que especifica, foi aprovado no 2 0 turno na forma do
vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 175195
Isenta do pagamento de emolumentos as entidades beneficentes de

assistência social que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1°- Fica isenta do pagamento de emolumentos relativos ao registro de

seus atos constitutivos, inclusive de alteração de ata ou de documento válido
Contra terceiros, a que se refere a Tabela 20 do Anexo III da Lei n° 7.399, de
1 0 de dezembro de 1978, a entidade beneficente de assistência social em
regular funcionamento no Estado, declarada de utilidade pública nos termos
da Lei n° 3.373, de 12 de maio de 1965, com a redação dada pela Lei n°
12.240, de 5 de julho de 1996.'.

§ 1 0 - Considera-se entidade beneficente de assistência social, para os
efeitos desta lei, a fundação, sociedade ou associação civil sem fins
lucrativos que tenha como objetivos precípuos:

- proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;
II - amparar a criança e o adolescente carentes;
III - promover ações de habilitação e reabilitação da pessoa portadora de

deficiência;
IV - promover ações de prevenção contra as deficiências física, sensorial e

mental;
V - oferecer assistência jurídica, educacional, médica e odontológica

gratuita à pessoa carente;
VI - promover a integração do indivíduo no mercado de trabalho;
VII - oferecer assistência gratuita ao consumidor, assim definido no art. 20

da Lei Federal n°8.078, de 11 de setembro de 1990.
§ 20 - Será reduzido à metade o valor dos emolumentos a serem pagos

pela entidade definida no parágrafo anterior que não seja declarada de
utilidade pública.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

11.264, de 25 de novembro de 1993.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
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Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO de 1977

ATAS

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE MARÇO DE 1997

-	Presidência do Deputado Olinto Godinho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): V Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Requerimento n°2.046/97 - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Assuntos Municipais e dos Deputados Simão Pedro Toledo e Arnaldo Penna
- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Geraldo Nascimento - 2a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Antônio Andrade -

Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Militão - Marco
Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderiey
Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 91i15min, a lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1 2 Fase

Ata
- O Deputado Ivair Nogueira, 20-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
1a Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
REQUERIMENTOS
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N° 2.046197, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja encaminhade

ofício ao Governador do Estado para que se viabilize o pagamento dos
precatórios devidos aos funcionários da TV Minas e à categoria dos
radialistas. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

COM UNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Assuntos Municipais e do Deputado Simão Pedro Toledo.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, demais membros

desta Casa, Sras. Deputadas; é com alegria que vimos, hoje, fazer um
pronunciamento que vai culminar com o encerramento da Semana de
Defesa do Consumidor.

Na qualidade de representante do trabalhador mineiro nesta Assembléia
Legislativa, foi-nos confiada a honrosa e abrangente responsabilidade de
presidir a Comissão de Defesa do Consumidor. Desde nossa investidura nas
funções, temos procurado agilizar ao máximo os trabalhos, para que os
direitos do cidadão encontrem, nesta Casa, o devido reconhecimento. Por
essa razão, não poderíamos deixar de ocupar, hoje, esta tribuna para
transmifir nossa mensagem, ao ensejo do encerramento da Semana de
Defesa do Consumidor. O Regimento Interno da Assembléia, em
consonância com a Constituição Federal e com o código regulamentado pela
Lei n° 8.078, estabelece que a nossa Comissão é responsável pelos temas
ligados ao comércio e ao consumo; ao transporte, ao armazenamento e à
distribuição de alimentos; à defesa do que adquire bens e serviços. Nessa
linha, orientamos as atividades da Comissão e podemos afirmar, sem falsa
modéstia, que ela se inclui entre as mais atuantes; é, inclusive, recordista na
realização de audiências públicas. Aliás, de outra forma não poderia ser, pois
se fortalece, a cada dia, no seio de nossas comunidades, o conceito de que
os direitos do consumidor devem ser respeitados. Na realidade, o sucesso do
Plano Real, com a queda da inflação, se implicou, por um lado, em alto
custo social para o povo brasileiro, haja vista os atuais índices de
desemprego, por outro, fez despertar, entre nós, a noção de valor e de
preço. Atualmente, o cidadão pesquisa, analisa e compara os preços dos
produtos, controla seus prazos de validade e recorre aos órgãos de proteção,
notadamente ao PROCON, nos casos de abuso.

Visando a conscientizar e defender a comunidade, muito tem sido feito
pelo Legislativo mineiro e, particularmente, pela Comissão que presidimos.
Entre outras iniciativas, merecem menção especial a publicação de cartilhas
e a mobilização em tomo de assuntos como o aumento das mensalidades
escolares, as incorporações imobiliárias e a comercialização de telefones. E
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nossa meta, daqui para frente, fazer da interiorização do processo a nossa
prioridade. Com isso, objetivamos apoiar a criação de novos PROCONs e
órgãos de defesa do consumidor nas várias regiões do Estado, bem como
incentivar a atuação dos já existentes. Programamos, também, a edição de
um manual de orientação, tomando a linguagem do Código mais acessível
ao cidadão comum, e a realização de encontros e seminários específicos.
Para tanto, temos, com freqüência, visitado as unidades do PROCON, a
comissão competente da Ordem dos Advogados do Brasil e outras
entidades, com as quais discutimos e trocamos idéias sobre o tema de nosso
comum interesse. Foi em boa hora que esta Casa associou-se ao PROCON
de Belo Horizonte na promoção da Semana de Defesa do Consumidor. Essa
parceria, aliás, é uma conseqüência natural da preocupação deste Poder
com o tema. Basta lembrar que, junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão,
instalamos um setor de orientação às pessoas que se julguem lesadas
quando da compra de bens e serviços. E mais um canal de comunicação
entre o Legislativo e o povo e tem recebido expressivo número de consultas.

Por meio da interiorização, vamos intensificar, em território mineiro, esse
trabalho que já dinamizamos em Belo Horizonte. Sob esse aspecto, a
proteção dos cidadãos de todas as regiões do Estado, além de trazer um
beneficio económico imediato às pessoas atendidas, representa mais um
instrumento de justiça social que estará ao alcance de todos os mineiros.
Para essa obra de construção, estamos certos de que não nos faltará o apoio
dos que militam na defesa do consumidor. Entre eles, estão os promotores
desse evento, com os quais nos congratulamos. Que continuem com seu
oportuno e meritório esforço e estejam certos de que, em contrapartida,
contam, nesta Assembléia, com nossa calorosa aprovação.

* - Sem revisão do orador
2a Fase

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

passa à 23 Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais -
aprovação, na 43a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.876 a 1.878
e 1.952196, do Deputado Dimas Rodrigues, e 2.027 e 2.028197, do Deputado
Jaime Martins (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Maria Benedita Rios, em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-
se.);'.
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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 de debates de
segunda-feira, dia 17, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, José Maria Barros, José Henrique e
Gilmar Machado, membros .da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e informa que esta tem a finalidade de eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos. Em seguida,
solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, determina que sejam distribuídas as cédulas de votação e
designa para atuar como escrutinador o Deputado Gilmar Machado.
Recolhidas as cédulas e, apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o
Deputado José Maria Barros e, para Vice-Presidente, o Deputado José
Henrique, ambos com quatro votos. Em seguida, o Presidente "ad hoc",
Deputado Sebastião Navarro Vieira, empossa o Presidente eleito, Deputado
José Maria Barros, a quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo a
Presidência, o Deputado José Maria Barros agradece a confiança nele
depositada e empossa o Vice-Presidente, Deputado José Henrique. O
Presidente, após entendimento com os demais membros, informa que as
reuniões da Comissão serão realizadas todas as quartas-feiras, às 9 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados; convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, a se realizar no dia 513197, às 9 horas, no Plenarinho III, com a
finalidade de se apreciarem as matérias da pauta: determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Régis - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Ivaír Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da Comissão
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supracitada Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos 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. Logo após, o Deputado
João Leite empossa o Deputado Ivair Nogueira na Vice-Presidência da
Comissão. Prosseguindo, o Presidente informa que se encontra em poder da
Mesa a seguinte correspondência: ofícios do Sr. Nélson A. Jobim, Ministro da
Justiça, encaminhando o relatório elaborado pela Superintendência Regional
do Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, relativo aos
índios da Aldeia Jarará; do Sr. Gentil Lima Duarte, Presidente da Câmara
Municipal de Timóteo, encaminhando cópia da Moção n° 2197, aprovada por
essa Casa, na qual os Vereadores manifestam sua solidariedade ao
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo, que teve seu contrato
de trabalho suspenso no dia 311197; da Sra. Laila Maria Rocha Feres,
mestranda em Relações Internacionais da Universidade de Westminster. em
Londres, encaminhando projeto de mestrado que visa a analisar o
desenvolvimento dos direitos humanos no Brasil; do Sr. Carlos Roberto
Lopes Cançado. Comandante do Batalhão de Polícia de Choque,
informando, em atenção a requerimento da Comissão, que, em apuração
criminal, verificaram-se indícios de crime militar praticado pelos militares
envolvidos e que os autos da referida apuração foram remetidos à V
Auditoria de Justiça Militar Estadual, para os fins de direito; da Sra.
Carmelina dos Santos Rosa, Secretária dos Direitos da Cidadania do
Ministério da Justiça, em exercício, comunicando que foi firmado convênio
entre esse Ministério e a Federacão Brasileira de Entidades de Cegos,
destinando verbas ao Projeto Curso de Formação de Dirigentes de
Organizações de Cegos; do Deputado Federal Hélio Bicudo, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (2),
encaminhando cópia do Relatório do III Fórum das Comissões Legislativas
de Direitos Humanos, realizado nos dias 6112196 e 7112196; e convidando
para a II Conferência Nacional de Direitos Humanos, que se realizará no dia
13/5197. Encerrada a i a Parte dos trabalhos, o Presidente passa à ia Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão, e
solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura do
relatório da reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Direitos
e Garantias Fundamentais e da visita destas à Vila ltaú, no Município de
Contagem. Colocado em discussão e votação, é aprovado o relatório.
Continuando com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para debater a aceitação pelo Brasil da jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, regulamentada pelo ar[- 62 da
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Convenção Americana de Direitos Humanos, proposta e aprovada pela OEA.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado João Leite
passa a Presidência ao Deputado Ivair Nogueira e apresenta requerimentos
em que solicita seja enviado ofício ao Sr. Jairo Luiz Lessa, Diretor da
Valadares Diesel Ltda., atual proprietário da Usina do Bonga, localizada na
Rodovia dos Inconfidentes, no Município de Itabirito. solicitando providências
no sentido de se religar a energia elétrica nas residências das famílias de ex-
funcionários que ainda residem na área dessa usina; e seja realizada reunião
da Comissão no Município de Santa Vitória, no dia 1013197, para discutir o
assentamento de famílias de sem-terras no Pontal do Triângulo. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite designa o Deputado Ivair
Nogueira para estudar requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja constituída comissão especial para avaliar a atual situação do
sistema penitenciário do Estado; e o Deputado João Batista de Oliveira para
estudar requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja instalada
comissão especial para estudar a questão das terras onde estão as reservas
indígenas do Estado, requerimentos esses enviados à Comissão nos termos
da Deliberação da Mesa n°761, de 1992. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente 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, 12 de março de 1997.
João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira - Ivair Nogueira - Miguel

Martini - Durval Angelo.	 -	 -
ATA DA 10 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.284
Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Ivair Nogueira e Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado
João Leite, por indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião tem
por finalidade apreciar o parecer do Deputado Ivair Nogueira, relator da
matéria, a quem passa a palavra. O relator emite parecer, concluindo pela
manutenção do veto. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência suspende os trabalhos para a Iavratura da ata.
Reaberta a reunião, solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à
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leitura da ata, que, lida e aprovadaé subscrita pelos Deputados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos desta Comissão Especial.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Ermano Batista, Presidente - Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo.

ATA DA 46a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, Ronaldo Vasconcelios e Sebastião
Navarro Vieira (substituindo os dois últimos aos Deputados Ermano Batista e
Sebastião Costa, por indicação das Lideranças do Pi- e do PFL,
respectivamente), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Sebastião Navarro Vieira, Péricles Ferreira e Jorge Eduardo de
Oliveira (substituindo os dois últimos aos Deputados Roberto Amaral e
Antônio Roberto, por indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por objetivo a
apreciação dos Pareceres para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n°1.049/96, do
Governador do Estado, que autoriza a alienação dos bens imóveis da
RURALMINAS, que especifica. Na ausência dos relatores, Deputados
Ermano Batista e José Braga, o Presidente redistribui a matéria aos
Deputados Antônio Júlio, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e
Sebastião Navarro Vieira, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Logo após, passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia. Com a
palavra, o Deputado Antônio Júlio emite parecer mediante o qual conclui
pela juridicidade, pela legalidade e pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n° 1. Logo após, o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça. e a Emenda n°2, que apresenta.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Em seguida, o Deputado Miguel Martini convida
os Deputados para a reunião que será realizada hoje, às 17h30min, no
Plenarinlio IV, com a finalidade de ouvir o Sr. João Heraldo Lima, Secretário
de Estado da Fazenda, que irá prestar esclarecimentos sobre o leilão de
ações da CEMIG. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
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presença dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Miguel Martini - José Braga - Sebastião

Navarro Vieira - Roberto Amaral - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Antônio
Roberto - Durval Angelo - Antônio Júlio - Sebastião Costa
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 94a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE MARÇO DE 1997

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): ia Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei no 1117197 - Comunicações Comunicações dos Deputados Marcelo
Gonçalves, Anderson Adauto (5) e Geraldo Santanna - 2a Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Maria Olivia - Aílton Vilela - Arnaldo Penna

- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Femando Faria -
Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.

ABERTURA
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia ) - Às 20h12min, a lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-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:
PROJETO DE LEI N° 1.117197
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Declara de utilidade pública a Assopiação Municipal de Amparo aos Sem-

Casa de Betim - AMUASCAB -, com Sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de

Amparo aos Sem-Casa de Betim - AMUASCAB -, com sede no Município de
Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, que tem como fim precípuo atender às necessidades e garantir os
direitos dos sem-tetos para se abrigar.

Essa instituicão vem dando provas da sua importância ao congregar
Órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições habitacionais do
Município de Betim, além de promover e executar programas habitacionais
para os sem-casas. Participa, ainda, efetivamente, dos projetos de habitação
nos âmbitos estadual e federal.

Em face dessas considerações, é mister seja a referida Associação
declarada de utilidade pública pelos importantes serviços prestados à
comunidade.

- 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, 1, do Regimento Interno. -

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves, Anderson Adauto (5) e Geraldo Santanna.2a Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa
â r Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e o pronunciamento de Lideres inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência lembra ao Plenário que se encerra hoje o prazo para

apresentação de emendas, em 2 0 turno, às Propostas de Emenda à
Constituição n°s 7195 e 26196. Informa ainda que se inicia, também hoje, o
prazo para apresentação de emendas, em 1 0 turno, à Proposta de Emenda à
Constituição n° 32197.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento da Sra. Solange Fleury Curado Coelho Fonseca, em Divinópolis
(Ciente. Oficie-se.); Anderson Adauto - indicação dos Deputados Antônio
Andrade (em substituição ao Deputado Toninho Zeitune) e Antônio Roberto.
respectivamente, como membros efetivo e suplente da Comissão de Defesa
do Consumidor; indicação dos Deputados José Henrique e António Júlio,
respectivamente, como membros efetivo e suplente da Comissão de Defesa
Social; indicação dos Deputados Antônio Andrade (em substituição ao
Deputado José Henrique) e Anderson Adauto, respectivamente, como
membros efetivo e suplente da Comissão de Administração Pública:
indicação dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Antônio Andrade (este
em substituição ao Deputado Toninho Zeitune), respectivamente, como
membros efetivo e suplente da Comissão de Ciência e Tecnologia (Ciente.
Designo. Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); e indicação
do Deputado Antônio Roberto como Vice-Líder do PMDB; e Geraldo
Santanna - seu afastamento como membro efetivo da Comissão de Ciência
e Tecnologia (Ciente. Cópias às Lideranças e à Área de Apoio às
Comissões.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas.

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã,
dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia quatro de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se no Plenarinho II os Deputados Ermano Batista, Hely Tarqüínio,
Sebastião Navarro Vieira e Adelmo Carneiro Leão, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc', Deputado
Ermano Batista, declara abertos os trabalhos e informa que, nos termos do
edital de convocação, a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a programar os trabalhos. A seguir, solicita ao Deputado Hely
Tarqüínio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Sebastião
Navarro Vieira para atuar como escrutinador. Verificada a coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes e apurados os votos, o Deputado
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Sebastião Navarro Vieira anuncia o resultado. O Presidente proclama eleitos,
para Presidente, o Deputado Hely Tarqüínio e, para Vice-Presidente, o
Deputado Antônio Júlio, ambos com quatro votos, O Deputado Ermano
Batista declara empossado o Deputado Hely Tarqüínio, a quem passa a
Presidência. O Presidente informa que o Vice-Presidente será empossado na
próxima reunião, agradece a sua eleição e apresenta a sugestão de que as
reuniões ordinárias da Comissão se realizem ás terças-feiras, às 10 horas.
Após discussão, é acatada a sugestão. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997-
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa - Ivair Nogueira - Gilmar

Machado.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às dez floras e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ambrósio Pinto, Geraldo Nascimento, José Militão e João Leite, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Milhão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida,
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
a estabelecer o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão. Após,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Realizada a
votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente, o
Deputado Geraldo Nascimento, e, para Vice-Presidente, o Deputado José
Militão, ambos com quatro votos. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse
ao Presidente eleito, Deputado Geraldo Nascimento e este parlamentar dá
posse ao Vice-Presidente, Deputado José Milhão. O Deputado Geraldo
Nascimento agradece a escolha de seu nome e, em seguida, sugere aos
Deputados que as reuniões ordinárias sejam realizadas às terças-feiras, às
9h30min, o que é acatado pelos parlamentares. Após, os Deputados
presentes proferem palavras de cumprimentos aos integrantes da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento
dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - João Leite - Ambrósio

Pinto - Antônio Andrade.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.281
Comissão Especial

Relatório
O Sr. Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, etc o art 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 13.261, que assegura o oferecimento gratuito, pelo
Estado, do exame para diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina e dá
outras providências.

Por meio da Mensagem n° 174197, encaminhou S. Exa., à apreciação
desta Casa, as razões do veto, incidente sobre a totalidade da proposição.

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento
Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial para receber parecer.

Fundamentação
A proposição de lei alvo do veto sob comento é de grande alcance social,

em especial no que diz respeito ao diagnóstico e à prevenção das doenças
pulmonares obstrutivas crônicas, como os casos de enfiserna pulmonar
decorrentes da deficiência da glicoproteina alfa-1 -antitripsina.

Os estudos para o tratamento dessa patologia iniciaram-se na década de
60 e, mais recentemente, realizam-se pesquisas sobre s transferências ou
terapias de genes. Vários países têm recomendado a tr.agem de indivíduos
com suspeita da deficiência de alfa-1-antitripsina, uma vez que os portadores
dessa doença devem evitar trabalho em locais onde há concentração de
produtos industriais voláteis na atmosfera.

Cumpre ressaltar, ainda, que o enfisema pulmonar acarreta no adulto
lesões graves que o incapacitam para o trabalho, com sérios ônus para a
previdência social.

Nos meios acadêmicos discute-se a associação dessa deficiência protéica
com a artrite reumatóide e a tuberculose.

Em Minas Gerais, em recente projeto de pesquisa em saúde coletiva
promovido pela FAPEMIG, relativo à incidência de alfa-1-antitripsina na
população de adultos e crianças atendidas em postos de saúde, obteve-se
como resultado a proporção de 1 heterozigoto em cada 20 pessoas, o que
significa um percentual de 5%.

Assim, o diagnóstico precoce e a prevenção do enfisema pulmonar, devido
à infecção, ao uso de fumo e a agentes poluentes, são procedimentos que
retardam a progressão da doença.

Além disso, a proposição à qual se opôs o veto tem o mérito de fazer
coincidir a realização do exame proposto com o exame "do pezinho (da
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fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito), já previsto em lei. A iniciativa
representa um custo reduzido e economia aos cofres públicos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 13.281.
Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.047196

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e
Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 157196, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.047196, que cria o Fundo Estadual
de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN - e
dá outras providências.

Publicada em 5112196, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
para exame preliminar de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
consoante o disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

A seguir, passamos à análise do projeto, fundamentando-a nos seguintes
termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo criar o FUNPREN, com o objetivo de

assegurar a obtenção e a administração de recursos financeiros que
permitam ordenar ações de prevenção e de controle de uso de drogas,
substâncias entorpecentes e afins no Estado.

A Carta Estadual, além de determinar que as condições para a instituição e
o funcionamento de fundo devem ser estabelecidas em lei complementar,
exige que a sua criação se dê mediante autorização legislativa (art. 159, II,
c/c o art. 161, IX).

Nesse passo, foi editada a Lei Complementar n° 27, de 1811193, alterada
pela Lei Complementar n° 36, de 1911195, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundos.

Fixemo-nos, pois, no exame do projeto em pauta, à luz dos princípios e
das regras estabelecidos pela citada lei.

Um primeiro aspecto a se observar é a exigência de prévia autorização
legislativa especifica para a instituição e a gestão de fundo de qualquer
natureza, baseada na viabilidade técnica e econômica bem como no
interesse público do fundo, conforme se infere do art. V, "caput", da Lei
Complementar n° 27, de 1993. Dadas as condições especificas do
FUNPREN, a ausência de estudo acerca da sua viabilidade técnica e
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econômica é, entretanto, justificável, na medida em que os recursos a serem
alocados no Fundo são principalmente os de origem orçamentária Assim,
tanto a existência como a atuação efetiva do Fundo dependerão da iniciativa
do Poder Executivo quando da elaboração da proposta de lei orçamentária,
complementada pela concordância do Poder Legislativo. As normas de
funcionamento e as condições de financiamento do Fundo, consubstanciadas
na proposição em exame, asseguram, por si mesmas, sua viabilidade
tcnica e econômica, ressaltando-se que a prevenção à dependência de
orogas e afins é dever do Estado, conforme dispõe o art 222, § 30 , da
Constituição Estadual.

Outra importante regra a considerar é o art. 3 0 da Lei Complementar n°27,
de 1993, no qual constam os requisitos a serem observados pelo legislador
na criação de Fundo, destacando-se, entre eles, a origem dos recursos e o
prazo de sua duração, a entidade gestora e o agente financeiro, inseridos no
projeto por meio dos arts. 3 0 a 50. Os requisitos previstos na lei
complementar estão, dessa forma, satisfeitos no projeto em exame.

A luz das exigências constitucional e legal supracitadas, verificamos,
portanto, que inexiste óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°1.047/96.
Sala das Comissões, 11 de março de 1996.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Gilmar Machado - Sebastião Costa -

Ivair Nogueira.
Comissão de Saúde e Ação Social

(Nova redação, nos termos do art. 136, § 1 0 , do Regimento Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria o
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN - e dá outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

O projeto em exame tramita, a pedido do autor, em regime de urgência,
sendo apreciado em reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c o art. 220,
do Regimento Interno.

Durante a discussão da matéria, propuseram-se emendas, que foram
acatadas pela Comissão. Assim, com base no art. 136, § 1 0 , do Regimento
Interno, cabe-nos dar nova redação ao parecer.

Fundamentação
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Segundo especialistas da Área de Farmacologia do Instituto de Ciências

Biológicas da UFMG, tem havido uma queda na idade média dos
consumidores de drogas em todo o Pais.

Diversas pesquisas feitas por aquela instituição nos últimos cinco anos,
com alunos de 1 0 e 20 graus das escolas públicas e particulares desta
Capital, revelam que 34,7% já tiveram experiências com drogas.

Constatou-se, também, um aumento proporcional no uso de drogas entre
as mulheres, embora os homens sejam os principais consumidores. Ainda
segundo as projeções das pesquisas, acredita-se que em breve o consumo
de drogas se iguale entre os sexos.

Da mesma forma, a Escola Paulista de Medicina elaborou um estudo com
referência à epidemiologia do abuso de drogas e chegou à conclusão de que
o consumo de cocaína atinge 1% dos adolescentes de São Paulo, enquanto
os solventes são utilizados por 27% deles.

Para o especialista Lauro Monteiro Filho, autor do trabalho "Adolescentes
Cheiradores de Cola', publicado no Jornal de Pediatria, dos 104 casos de
sua pesquisa, os que cheiravam cola tinham entre 10 e 20 anos, sendo a
média 12 anos. Atualmente, incluem-se as meninas entre os usuários e
observa-se uma redução da idade para 8 anos e da média para 10 anos.

Diante desses fatos, os estudiosos concluíram que a questão mais
importante não é reprimir, mas criar uma estrutura bem montada ou um
programa eficiente para recuperar os adolescentes. A proposição em
comento tem o mérito de criar um fundo específico destinado a órgãos ou
entidades públicas ou privadas que atuam na área de prevenção,
fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes. Como estipula seu art. 20,
são propostas de ação do poder público em parceria com diversos
segmentos da sociedade bem como um incentivo de formação de grupos de
apoio aos usuários de drogas e seus familiares.

Isso posto, julgamos oportuno e conveniente o projeto em tela.
Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar a matéria, sugerimos três

emendas. A Emenda n° 1 atribui a gestão do Fundo à Secretaria de Estado
da Justiça; a Emenda n° 2 inclui, no grupo coordenador do Fundo, mais um
representante do Conselho de Entorpecentes - CONEM-MG -; a Emenda n° 3
acrescenta, no referido Conselho, um representante do Ministério Público e
um da Policia Federal.

Conclusão
À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.047196,

no 1° tumo, com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir redigidas.
EMENDA N°1

Dê-se ao 'caput do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - O órgão gestor do fundo é a Secretaria de Estado da Justiça, e

seu agente financeiro, o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.".
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EMENDA N°2
Dê- se ao inciso VI do art. 70 a seguinte redação:
"Art. 7° . ........................................................................................................
VI - 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes -

CONEM-MG.".
EMENDA N°3

Acrescentem-se ao art. 70 os incisos VII e VIII:
"Art. 7°- ........................................................................................................
VII - 1 (um) representante do Ministério Público de Minas Gerais;
VIII - 1 (um) representante da Polícia Federal.".
Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Hely Tarqüinio (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.049196
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por via da Mensagem n° 159196, o Governador do Estado fez remeter a

este Legislativo, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.049196, que tem por
objetivo autorizar a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a alienar bens imóveis de sua
propriedade para fins de assentamento de pequenos produtores rurais.

Valendo-se das prerrogativas que lhe confere o art. 69 da Constituição do
Estado, o Chefe do Executivo solicitou fosse a matéria apreciada em regime
de urgência, razão pela qual será examinada em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuída.

Nos termos do art. 103, V, "a", do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A iniciativa em questão vem prover a necessária autorização legislativa

para que a RURALMINAS aliene bens imóveis públicos de seu patrimônio,
segundo determinação contida no art. 18 da Carta mineira. Atende ainda aos
preceitos estabelecidos pela Lei Federal n° 8.666, de 2117193, que institui
normas gerais para licitação e contratos da administração pública, no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

E de importância para este exame a norma contida no "capuf' do art. 17 da
legislação infraconstitucional regente da matéria, que determina a
subordinação da alienação de bens da administração pública à existência de
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interesse público, de avaliação prévia e de licitação, além da autorização
legislativa. No caso, o interesse público que envolve a operação é
evidenciado pelo fato de que a finalidade precípua da transação é a de
regularizar o assentamento dos colonos que já ocupam porções de terras no
Projeto Jaíba - Etapa 1.

Quanto à natureza da alienação, depreende-se do art. 4 0 do projeto que
esta é caracterizada pela venda preferencial àquela mencionada classe de
colonos. Portanto, a concretização dessa medida vai ao encontro do dever
precípuo do Estado, consagrado pela Carta Estadual no art. 2 0, VI, de
promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo.

Em face do caráter peculiar de que se revestem os projetos de
assentamento, os quais levam em consideração vários parâmetros técnicos
e a natureza social da operação, entendemos que a exigibilidade do
processo licitatório para legitimar as respectivas alienações é desnecessária
- e mesmo descabida.

Além do mais, com relação à avaliação prévia dos imóveis a serem
alienados, exigida pelo dispositivo mencionado acima, é bom que se diga
que o projeto de lei já prevê a composição da comissão técnica que dará
consecução ao que estabelece a norma legal.

Embora não se tenha encontrado qualquer óbice de natureza jurídica,
constitucional ou legal à tramitação da matéria, conforme relatado, julgamos
por bem apresentar nova redação ao art. 4 0 da proposição, aprimorando o
seu texto, especificamente estabelecendo que o produto da alienação de que
trata a lei - e não o da regularização, citada na proposta original - destine-se
aos diferentes projetos da RURALMINAS, especialmente ao Projeto Jaíba.
Para tanto, formulamos uma emenda na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.049196 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O produto da alienação de que trata esta lei destina-se aos

diferentes projetos da RURALMINAS, especialmente ao Projeto Jaíba.".
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ronaldo Vasconcellos -

Sebastião Navarro Vieira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em pauta autoriza a

alienação de bens imóveis da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, situados no Município de .Jaíba.
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Preliminarmente, foi o projeto U4stribuido à Comissão de Constituição e

Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.
Fundamentação

A proposição em exame tem por objeto autorizar a alienação, por parte da
RURALMINAS, de imóveis de sua propriedade, com a finalidade de
regularizar a situação de pessoas já assentadas na área em questão.

Conforme estatui a Lei n° 4.320, de 1713164, em seu art. 105, § 2 0 , os
valores fixos compreendidos no ativo permanente, para serem
movimentados, necessitarão de autorização legislativa, dada em lei especial.
A proposição em análise, portanto, está em consonância com esse preceito
normativo.

Pelo que está disposto no art. 4 0 da proposição, trata-se de uma alienação
a título oneroso, uma vez que o produto da regularização dos imóveis de que
trata o projeto destinar-se-á às atividades da RURALMINAS em seus
diferentes projetos. Usualmente, a palavra alienação é entendida como
sinónima de venda. Todavia, no direito administrativo, conforme preleciona
Hely Lopes Meirelles em "Direito Administrativo Brasileiro", alienação é a
forma de se transmitir a propriedade, seja a título oneroso ou gratuito, e é
gênero, enquanto que venda é uma espécie de alienação.

Visando a aprimorar o projeto e a atender aos ditames da doutrina,
entendemos que melhor seria substituir as palavras "alienar' e "alienação",
constantes no projeto, respectivamente. por "vender' e "venda". Assim,
apresentamos no final deste parecer a Emenda n°2.

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

1.049196 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n°2, a seguir redigida.

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 1 0 , a palavra "alienar" pela palavra "vender' e, no art.

40 , a palavra "alienação" pela palavra "venda".
Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira - Péricles Ferreira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.047196 cria o

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -
FUNPREN - e dá outras providências.
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Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e

Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para que fossem proferidos os respectivos pareceres.

A primeira comissão concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade. A comissão seguinte opinou pela sua aprovação, apresentando
as Emendas n°s 1 a 3. Agora, vem a proposição a esta Comissão para que
seja emitido o seu parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
A criação do FUNPREN tem como objetivo possibilitar a obtenção de

maior volume de recursos para o combate ao uso e ao tráfico de
entorpecentes bem como melhorar a administração dos recursos obtidos.

No que se refere ao primeiro aspecto, entendemos que o Fundo tende a
obter sucesso, já que existem recursos, tanto nacionais quanto
internacionais, disponíveis para o combate ao uso e ao tráfico de
entorpecentes. Nesse contexto, entendemos que o Fundo, sendo
exclusivamente voltado para tais finalidades, facilita o acompanhamento da
aplicação dos recursos, com sua contabilização individualizada, integrando o
orçamento fiscal apenas como unidade autônoma. A criação de um fundo é,
algumas vezes, exigida para o recebimento de recursos do Governo Federal
ou de instituições financeiras internacionais.

Também em relação à administração dos recursos achamos que o Fundo
irá representar sensível melhoria. Inicialmente, face à constituição de uma
estrutura de administração exclusivamente voltada para o Fundo, o que,
indubitavelmente, lhe confere condições muito mais favoráveis de gestão.
Adicionalmente, em função da maior transparência que sua criação confere
à gestão dos recursos, fato que possibilita ampla fiscalização das entidades
públicas e privadas ligadas ao tema, que, dessa forma, têm instrumentos
para auxiliar no controle da aplicação dos recursos.

A combinação dos aspectos mencionados resulta em grande vantagem
dos fundos sobre outros meios de se fomentar financeiramente as atividades
setoriais de interesse público. Por essa razão, diversos fundos têm sido
criados desde a promulgação da Lei Complementar n°27, de 1811193.

Assim, é de se destacar que, no exercício de 1996, a receita arrecadada
pelos fundos estaduais atingiu R$372.515.332,61, enquanto no exercício de
1995 o montante foi de R$154.546.180,12, o que representa um incremento
de 138%.

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

1.047196 no 1 0 tumo, com as Emendas n°s 2 e 3, apresentadas pela
Comissão de Saúde e Ação Social, com a Emenda n° 4, redigida a seguir, e
pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Saúde e Ação
Social.
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EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar-se da tinha de crédito

da Caixa Econômica Federal, nos termos do Voto n° 162 do Conselho
Monetário Nacional - CMN -, de 30 de novembro de 1995, e alterações
posteriores, para contratação de operação de crédito, limitado ao montante
definido nos arts. V e 10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996,
mantidas as garantias estabelecidas em seu art. 15, a partir da data de
publicação da citada lei até a realização das operações previstas naqueles
artigos.

Parágrafo único - A operarão de crédito de que trata o "caput" deste artigo
será quitada com os recursos provenientes da celebração dos contratos
definitivos autorizados nos arts. 1 0 e 10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro
de 1996.".

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator - Antônio

Roberto - José Braga - Miguel Martini.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 233a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MARÇO DE 1997

-	Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n05
1.118 a 1.121197 - Requerimentos n°s 2.047 a 2.050197 - Requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior - Comunicações: Comunicação do
Deputado Simão Pedro Toledo - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Geraldo Rezende, Maria Olívia e Ermano Batista - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): i a Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 32197 - Leitura de Comunicação Apresentada -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
i nconstitucional idade do Projeto de Lei n° 319195; discurso do Deputado
Glycon Terra Pinto; encerramento da discussão; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Mauri Torres; aprovação - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto
de Lei n° 1.049196; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2- Discussão, em 10
tumo, do Projeto de Lei n°1.057/96; aprovação na forma do Substitutivo n°1
- Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.261;
encerramento da discussão - Questões de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

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

Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Aíiton Vilela - Ajaimar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Arnbrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - José
Bonifácio - ,José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemii Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
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José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Avila -
Wilson Pires.

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

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

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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°1.118/97

Dispõe sobre a manutenção de oficinas de ocupação profissional em
cadeias públicas e presídios sob a responsabilidade do Poder Executivo
Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Poder Executivo Estadual manterá nas instituições prisionais

sob sua responsabilidade oficinas destinadas à aprendizagem e à ocupação
profissional dos internos nelas recolhidos.

Parágrafo único - As oficinas de que trata este artigo deverão oferecer
alternativas de aprendizagem de ofício artesanal ou de ocupação profissional
que contemplem a aptidão dos internos, observadas as condições físicas, os
recursos humanos e materiais disponíveis e as características da unidade
prisional.

Art. 20 - Os recursos necessários ao financiamento das oficinas serão
provenientes das seguintes fontes:

- recursos diretamente consignados no orçamento;
II - recursos provenientes de comercialização dos artigos produzidos,

descontada a parte destinada à justa remuneração do trabalho dos internos;
III - outros recursos, tais corrD doações de pessoas físicas ou jurídicas e

contribuições da comunidade.
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de março de 1997.
Mana Olivia
Justificação: O trabalho é indissociável da condição humana, pois é pelo

trabalho que o homem atua sobre a natureza, criando cultura, produzindo
seu espaço, modificando suas condições de vida.

Assim considerado, o trabalho toma-se fator de humanização, de
integração do homem ao seu ambiente e de aproximação entre as pessoas.

Pelo trabalho, em sua acepção genérica, o homem desenvolve a
criatividade e, pelo trabalho manual, pela produção artesanal, ele materializa
suas idéias, dando vida ás formas concebidas na imaginação.

O indivíduo privado de sua liberdade terá, certamente, maior necessidade
de se dedicar a uma atividade criativa por meio da qual possa desenvolver
positivamente seus impulsos, exteriorizar suas inquietações, comunicar-se,
socializar-se.

Fundamentada em princípios filosóficos, éticos e psicológicos, a terapia
ocupacional vem sendo largamente empregada tanto no tratamento de
pacientes que apresentam distúrbios psíquicos e comportamentais quanto na
reabilitação de indivíduos socialmente desajustados, tais como os sociopatas
e os criminosos em geral.

Por acreditarmos na importância do trabalho no processo de recuperação
moral e social do homem e cientes de que a nossa realidade carcerária nem
sempre oferece aos internos a oportunidade de um trabalho produtivo e
remunerado, apresentamos esta proposição, esperando sua aprovação por
nossos pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Defesa Social e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do ari. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.119(97
Equipara o serviço policial militar ao policial civil para efeito de contagem

de tempo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Para efeito de contagem de tempo de serviço do servidor policial

civil, considera-se como estritamente policial o tempo prestado
anteriormente à Polícia Militar.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Alt. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 1997.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Lei Complementar Federal n° 51185 estabelece que o

servidor policial se aposenta aos 30 anos, desde que conte com 20 anos de
serviço estritamente policial.
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Os servidores policiais civis egressos da Polícia Militar, embora com 30
anos de serviço, têm encontrado dificuldades em aprovar o tempo de serviço
prestado anteriormente àquela Instituição.

A Lei Complementar n° 51185 não estabelece que o serviço policial terá
que ser policial civil; assim, o legislador não cria distinção entre o serviço
policial civil e o policial militar.

A atividade policial exercida pela Policia Militar é muitas vezes de natureza
essencialmente civil, uma vez que, quando o servidor exerce o policiamento
ostensivo, rodoviário, florestal, de trânsito, entre outras atividades afins, está
em desempenho de atividade do policial civil, cuja corporação, nos termos
da Constituição Federal, constitui reserva do Exército Brasileiro. Logo,
somente exercerá atividade militar em situações excepcionais quando
convocada pelo Exército.

Finalmente, considerando-se que o tempo de serviço policial militar, nos
termos da Constituição Federal, para efeito de transferência para a reserva,
também é de 30 anos, não há porque deixar de se equiparar para todos os
fins os tempos de serviços prestados às duas corporações policiais.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
lídima proposição, que vem estabelecer justiça.

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

PROJETO DE LEI N°1.120197
Dispõe sobre a renegociação da dívida dos municípios com o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar as dívidas dos municípios
decorrentes de atraso no recolhimento das contribuições previdenciá rias.

Parágrafo único - A renegociação de que trata o 'taput" deste artigo terá
efeito de novação dos débitos.

Art. 20 - As condições de refinanciamento da dívida serão estabelecidas
pelo IPSEMG, obedecidos os seguintes parâmetros:

- as parcelas renegociadas corresponderão a, no máximo, 10% (dez por
cento) do total das receitas orçamentárias realizadas, para os municípios
cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios tenha sido inferior à sua

:	arrecadação do ICMS;
II - as parcelas renegociadas corresponderão a, no máximo, 5% (cinco por

:	cento) do total das receitas orçamentárias realizadas, para os municípios
o	cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios tenha sido superior à

sua arrecadação do ICMS.
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Parágrafo único - Para efeito de determinação dos percentuais máximos a

serem adotados na renegociação dos débitos, serão consideradas a quota do
Fundo de Participação dos Municípios, a arrecadação de ICMS e a receita
orçamentária realizada no exercício imediatamente anterior ao da assinatura
do instrumento de renegociação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A situação financeira do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - encontra-se, no
momento, crítica, em face da inadimplência do Estado e de diversos
municípios que com ele mantêm convênio para prestação de assistência
médica.

Deve-se destacar que à autarquia estaria aberta a possibilidade de
suspender a execução do convênio, em virtude da inadimplência
mencionada. Tal medida, contudo, não nos parece ser a mais satisfatória, já
que implicaria sacrificar um número enorme de servidores. A suspensão,
ademais, certamente não é a maneira mais apropriada para que a autarquia
tenha acesso àqueles recursos, tão relevantes para o seu funcionamento.

Apresentamos, assim, projeto de lei que autoriza o IPSEMG a renegociar a
dívida, mantendo a sua prerrogativa de estabelecer condições a serem
praticadas, de forma que seja preservado o seu interesse.

A renegociação, em nosso entendimento, possibilita ao IPSEMG receber
os recursos devidos e aos servidores usufruir os benefícios oferecidos, além
de dar aos municípios a chance de quitar suas obrigações.

- 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°1.121197
(Ex-Projeto de Lei n°138/95)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica autorizado o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade

do Estado ao Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de
Cataguases.

Art. 20 - O imóvel de que trata o artigo anterior é o que vem sendo ocupado
pelo referido clube, há mais de 30 (trinta) anos, em comodato, e somente
poderá ser utilizado para fins educativos de difusão e incentivo à prática do
esporte.

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 Reuniões, 11 de março de 1997.
Jorge Hannas
Justificação: O Flamengo Futebol Clube é um dos mais tradicionais clubes

da cidade. Há vários anos, vem formando grandes atletas cataguasenses,
que se têm destacado no cenário mineiro e nacional.

Há mais de 50 anos, desempenha importante papel no cenário esportivo e
cultural daquela cidade, sendo alvo de grande simpatia e admiração por
parte da população.

Funciona em uma área de propriedade do Estado, com aproximadamente
15.000m2 , equipada para lazer e esporte: é a área delimitada pelas Ruas Dr.
Lobo Filho, J. G. de Araújo Porto, pelo rio Pomba e pela Praça de Esportes
Chrispim Jacques Bias Fortes.

Por ser justo, este projeto há de merecera aprovação dos ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, dc o art. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 2.047197. do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador José
Femandes Filho, Presidente da Comissão Supervisora dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça, pela criação do Juizado Especial do
Consumidor. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 2.048197, do Deputado lbrahim Jacob, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à extensão da gratificação de incentivo
à docência aos Diretores de escola estadual que tenham sido afastados em
decorrência da definição de novas normas referentes ao processo de escolha
para o preenchimento do cargo que ocupavam. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.049197, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer, em que pede sejam solicitadas ao Secretário de Administração
informações acerca dos aprovados no concurso público para professor nível
1, grau A, conforme o Edital n°16/94.

N° 2.050/97, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer, em que pede sejam solicitadas ao Secretário da Educação
informações acerca dos trâmites observados no processo de municipalização
de escolas estaduais e esclarecimentos sobre a situação jurídica e funcional
dos servidores e dos bens das unidades de ensino municipalizadas. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado á Mesa requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Júnior.

COMUNICAÇÕES
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- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Simão Pedro

Toledo.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
O Deputado Gemido Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assumo

esta tribuna para tratar de um assunto relevante não só para os mineiros,
mas também para a Nação brasileira. Quero, neste momento, oferecer para
apreciação da Casa um requerimento com o seguinte teor.

- Lê requerimento em que se solicita seja formulado apelo ao Governador
do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas à inclusão do Estado de
Minas Gerais no Sistema Simplificado de Tributação, cuja justificação é a
que se segue.

"O ano de 1996 ficará marcado na história da economia nacional,
principalmente na vida dos pequenos e microempresários do Brasil. Foi
aprovada, em 5112196, a Lei n° 9.317, que cria o SIMPLES - Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte -, que certamente irá representar uma
revolução no processo de desenvolvimento brasileiro, ao criar condições
favoráveis para a implantação e a instalação de empresas, a geração de
milhares de empregos, a formalização dos empreendimentos, e
conclusivamente irá tirar da marginalidade empregados que são escondidos
pelos seus patrões, que não têm condições de pagar seus impostos
funcionais devidos.

Com a implantação do SIMPLES em municípios brasileiros,
especialmente em Minas Gerais, veremos em breve um País mais
consolidado economicamente e Estados com ótima saúde financeira,
proporcionando, assim, o fim da clandestinidade das empresas que sonegam
impostos e, também, uma justiça social mais arluante nos lares dos
trabalhadores. O SIMPLES, além disso, irá trazer substancialmente a
redução dos controles burocráticos, a redução de custo de cobrança para o
poder público e o aumento da base de contribuição. Esse novo regime
tributário simplificado visa dar tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, de acordo
com o art. 179 da Constituição Federal de 1988.

Para se ter uma idéia, 70% da economia mineira estão concentrados nas
mãos de microempresários, pequenos e médios empresários, sendo que
83% têm alguma irregularidade em suas empresas, como dividas ao poder
público e até mesmo dividas de impostos funcionais. Para acabar com isso,
somente um programa eficaz e de combate consultivo para mudar o conceito
dos nossos gestores públicos, que terão um papel fundamental na
implantação desse regimento tributário.
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Dou como exemplo o Município de Uberlândia, cidade-pólo e com um
parque empresarial imenso. Dados citados anteriormente são mais elevados
do que no restante do Estado, por se tratar de uma cidade migratória e
possuir centenas de pessoas vivendo da economia informal. E com esse
intuito que apelo à sensibilidade dos meus pares para que apreciem o regime
tributário instituído pelo Governo Federal. Cidades como Contagem, Belo
Horizonte, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Varginha, Uberlândia e, por
que não, todos os municípios mineiros, não poderão ficar na contramão do
processo de revolução do desenvolvimento brasileiro. Estados como São
Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Bahia já praticamente aderiram
ao SIMPLES. Por isso, peço-lhes: não vamos deixar Minas sair dos trilhos do
progresso. Vamos ser simples e objetivos. Vamos introduzir
desenvolvimento socioeconômico ativo e substancioso. Vamos garantir o
futuro do povo mineiro. Vamos dar o nosso total apoio aos pequenos e
microempresários dos nossos municípios.

Essa proposta de simplificação da nova lei é, sem dúvida, o início de urna
nova etapa no sistema fiscal e um passo muito importante no sentido de
tomar a vida das micro e pequenas empresas mais fácil. Mas é bom deixar
claro que as empresas participantes desse sistema tributário terão que ter
um faturamento anual de R$ 120.000,00 até R$ 720.000,00, conforme a
especificação da categoria.

Ao unificar o pagamento de seis modalidades de impostos e contribuições
(IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI, INSS EMPRESA), com pagamento até o
décimo dia do mês subseqüente, o Governo simplificou os cálculos, eliminou
a papelada e desburocratizou a vida das empresas.

Para que o SIMPLES possa produzir todos esses benefícios, é necessário
que o nosso Estado se torne adepto desse sistema simplificado de tributação
e que, em um breve futuro, possamos colher bons frutos com o surgimento
de novas empresas e novos empregos.

Mas não só o Estado de Minas Gerais poderá aderir ao SIMPLES, A
União por meio do Governo Femando Henrique Cardoso, e centenas de
municípios espalhados por essas Minas Gerais, terão de contribuir com os
microempresários, médios e pequenos empresários, arrecadação fiscal,
graças ao crescimento do nível de atividades e da formalização dos
negócios, com base no princípio de que todos pagarão um pouco, ao invés
de se procurar cobrar muito de uns poucos.

O aumento da receita fiscal permitirá maiores gastos na área social, o
que, conjugado com a maior oferta de postos de trabalho e de formalização
da mão-de-obra empregada, garantirá melhoria das condições de vida da
população e mais segurança para a classe trabalhadora, visualizando, por
que não, a tão sonhada justiça social. Com a chegada do SIMPLES,
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qualquer empresário terá vantagens em registrar os seus funcionários, pois
isso não implicará aumento da contribuição e sim aumento da produtividade,
por garantir ao trabalhador o direito à aposentadoria e demais benefícios
sociais.

Chamo a atenção dos meus colegas desta Casa para que esse sistema
tributário possa fazer parte de nossas vidas, bastando apenas a aprovação
legislativa autorizando o Governador Eduardo Azeredo a firmar convênio
com a Secretaria da Receita Federal, com o que se reduzirão os custos com
a arrecadação fiscal, repasse automático dos recursos e aumento da receita
pela criação de novas empresas e regularização de muitas que operam na
informalidade.

Tenho a convicção de que esse sistema tributário será a salvação da
nossa economia e de nossos empresários e trabalhadores, que pagam
tributos e ônus para sobreviver no dia-a-dia. Peço-lhes que entrem nesta
luta, que irá trazer desenvolvimento e progresso recheado com muita justiça
social. É isso que nosso Estado de Minas Gerais necessita.

A Deputada Elbe Brandão (Em aparte)* - Primeiro, quero parabenizar
V. Exa. por essa caminhada. Conte comigo na discussão do SIMPLES para
o Estado de Minas Gerais. Mas, neste momento, Sr. Presidente, peço a
atenção desta Casa para fazer a denúncia de um cartel de comercialização
que se forma no Norte de Minas. No Projeto Jaíba, estão pagando, por caixa
de bananas, R$3,50; em Janaúba, estão pagando, por caixa de bananas,
R$4,00; no CEASA, estão pagando R$14,00; e, em São Pauto, a banana do
Vale do Ribeira, estragada, está a R$19,00. Estão desclassificando a
produção do Norte de Minas. Não se pode falar em reforma agrária e em
crédito agrícola, se não começarmos a denunciar e a chamar a atenção do
Governo do Estado. Já conversei com o nosso Presidente da Comissão de
Agropecuária, Deputado Paulo Piau, no sentido de fazermos nesta Casa uma
discussão com o CEASA, com a EMATER, com a EPAMIG, com os
produtores rurais e com o Banco do Nordeste sobre os problemas que já
estão surgindo. O produtor toma o dinheiro emprestado e faz um projeto com
uma base no valorde R$6,00 a R$7,00, para que ele possa pagar ao Banco
A inadimplência já está começando em nossa região e não podemos mais
ficar calados quanto a isso.

E preciso que esta Casa dê suporte a quem está lá no campo, a quem
está produzindo e clamando por terras. No entanto, sem as condições para
produzir, sem a reforma agrícola, não teremos como caminhar neste Estado,
neste País e nem como discutir palavras como cidadania.

Gostaria de agradecer a V. Exa. por esse espaço. Amanhã,
encaminharemos um requerimento à Comissão de Agropecuária, solicitando
uma audiência para que esta Casa, para que o Estado de Minas Gerais, para
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que os produtores tenham condições de conhecer os seus direitos e os seus
deveres. Muito obrigada.

O Deputado Geraldo Rezende - Agradeço o aparte da ilustre Deputada
Elbe Brandão. Continuando a leitura da justificação do meu requerimento: (-
Lê:)

"Na minha região, o Triângulo, vários sindicatos se manifestaram a favor
da implantação desse sistema, por considerá-lo medida efetiva e eficaz. Cito
alguns deles: Sindicato das Indústrias de Calçados de Uberlândia; Sindicato
das Indústrias de Carnes e Derivados de Uberlândia: SINDUSCON-TAP, de
Uberlândia; SINDMETAL-Uberlândia; SINDIVESTU-Uberlândia; SINDGRAF-
Uberlândia; Sindicato das Indústrias de Arroz do Estado de Minas Gerais;
Sindicato das Indústrias de Alimentação de Uberlândia; SINDIPAN-
Uberlândia."

Cedo, com muito prazer, o aparte ao ilustre Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte)* - Deputado Geraldo
Rezende, esta não é uma questão tão simples. Por isso, gostaria de fazer
um apelo a V. Exa.: em virtude da minha preocupação com a reforma
tributária no Pais e no Estado, eu solicitaria que esse tema fosse colocado
em discussão antes de ser votado por este Plenário. Assim, a pooulação e o
conjunto dos Deputados, de um modo muito especial, podro ter um
conhecimento adequado do que é o SIMPLES, quais os valores cessas taxas
e qual é o diferenciamento feito em relação a todos aqueles que devem e
podem pagar os impostos. Dessa forma, teremos condições de votar uma
questão que não é tão simples como o nome está indicando. Antes de votá-
Ia, é preciso responder à seguinte indagação: Vale a pena para o Estado de
Minas Gerais aderir ao SIMPLES, neste momento?

O Deputado Geraldo Rezende* - Agradeço o oportuno aparte do ilustre
Deputado. Continuando, quero falar a respeito da importãnc desse projeto.
Todos esses sindicatos ligados a pequenas, médias empresas e
microempresas nos procuraram em busca de apoio. Recebi dezenas de
telegramas, telefonemas e cartas em meu gabinete, pedindo que eu fizesse
este pronunciamento, a fim de sensibilizar, não só o Governo mineiro, o
Secretário da Fazenda, mas, sobretudo, os componentes desta Casa, a fim
de que possamos avançar um pouco. Minas Gerais precisa avançar no que
diz respeito à questão tributária, pois temos leis com mais de 70 anos que
ainda estão valendo, pois não foram mudadas até hoje. E necessário que
Minas caminhe para frente, caminhe em direção ao progresso, ao
desenvolvimento econômico e, sobretudo, em direção ao desenvolvimento
social, porque, quanto à área econômica, estamos vendo, a todo instante, o
nosso Governador Eduardo Azeredo, solidário com as causas de Minas



324
Gerais, indo atrás de empreendimentos para o nosso Estado, no exterior. Ele
já esteve na Europa, nos Estados Unidos e agora está no Canadá.
Evidentemente, irá trazer, com sua competência, investimentos que irão
gerar empregos e receitas para o nosso Estado.

Ao terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero fazer um veemente
apelo aos meus pares nesta Casa, para que apóiem essa iniciativa, para que
o Governo, respaldado pelo Poder Legislativo, possa aderir ao SIMPLES,
tomando a vida do pequeno e médio empresários e dos microempresários de
Minas Gerais mais simples.

A vista do exposto, esse requerimento há de merecer a aprovação de
nossos ilustres pares nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr, Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, a Campanha da
Fraternidade, que se encerra no próximo domingo, tratou, mais uma vez, de
enfocar o problema dos excluídos. Dentro da temática dos marginalizados,
abordou a situação dos encarcerados.

Durante esses 40 dias da quaresma, a Igreja Católica procurou despertar
nos cristãos o sentimento de solidariedade para com a população carcerária,
fazendo-nos refletir sobre a conjuntura em que vivem os presos nas cadeias
públicas, nos presídios, nas delegacias e nos depósitos de presos.

Situações degradantes fazem com que o cidadão que cumpre pena em
nada se recupere e, na maioria das vezes, o tomam mais revoltado e
disposto a fazer tudo outra vez, quem sabe com mais contundência e
agressividade.

Devido a essa perspectiva sombria, procurou a Campanha da
Fraternidade fazer aflorar em nós o espírito de ajuda, concitando-nos a, de
alguma forma e de acordo com nossas possibilidades, participar de um
projeto de humanização e de integração do homem à sociedade, que, mais
cedo ou mais tarde, vai recebê-lo de volta.

Cabe, a cada um de nós, uma parcela de responsabilidade na busca de
meios que tomem nossos presidiários cidadãos conscientes de seu erro mas,
ao mesmo tempo, de sua capacidade de regeneração e de retomo ao
convívio social, tão logo tenha cumprido a pena imposta pela sociedade.

Solidária com a Campanha da Fraternidade, como cristã e como
representante do povo nesta Casa Legislativa, apresentei projeto de lei que
dispõe sobre a manutenção de oficinas de ocupação profissional nas cadeias
públicas e nos presídios sob a responsabilidade do Poder Executivo
Estadual.

Peço vênia aos nobres colegas para ler a minha proposta de lei.
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- Lê o Projeto de Lei no 1.118197, publicado na edição de 2013197.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eis a minha contribuição no sentido de

minorar o sofrimento dessa parcela de nossa gente que, embora tenha
descumprido a lei e ferido a sociedade no seu direito mais sagrado de
liberdade, vida, integridade, posse e cidadania, nem por isso deve ficar à
margem da vida e fora do processo evolutivo e histórico.

Conto com o concurso de meus colegas para, com o brilho de suas
inteligências, aperfeiçoarem esse projeto, que é apenas o arcabouço daquele
que certamente sairá desta Casa, enriquecido e melhorado, o que, de resto,
é o que espera a nossa gente de nossa atividade parlamentar. Obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - (- Lê requerimento em que solicita se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José Rafael
Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde, por sua escolha para a
Presidência do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS -,
cuja justificação é a que se segue:)

"Aconteceu na última sexta-feira, em Curitiba, Capital do Paraná, um fato
que não pode passar ao largo. Trata-se da eleição do nosso Secretário de
Saúde para presidir o Conselho Nacional de Secretários de Saúde -
CONASS.

Esse fato revela o reconhecimento público dos Estados Federados pela
presença do Estado de Minas Gerais, competentemente representado pelo
ilustre Secretário nas questões da saúde que envolvem não apenas o
Estado, mas o pais inteiro.

O Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho tem, indiscutivelmente,
pontificado a sua carreira profissional com o oferecimento abnegado de
excelentes serviços à causa pública.

Com invejáveis exemplos de tirocínio e lucidez gerencial, de um modo
muito significativo, faz impor a sua insinuante presença na administração
mais alta do Estado. Com grandes e expressivas realizações, todas pautadas
em projetos exeqüíveis, de expressivo e ponderável quilate social na tônica
de nossa realidade, ele conquistou a admiração popular, o que, por si só,
dispensa maiores comentários.

Vibrante, pragmático, determinado, o nosso nobre Secretário da Saúde,
com uma visão ampla e abalizada dos fatos, usa da sua inteligência criativa
para superar a escassez de recursos do erário e solucionar os nossos mais
graves problemas de saúde com o equilíbrio do verdadeiro homem público
que é.

Perspicaz, corajoso, envolvido por um notável idealismo, o Dr. José
Rafael tem empregado uma dinâmica especial à frente da Secretaria de
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Estado da Saúde, nos mais diversosç complexos chamamentos do seu setor
de trabalho.

Se o admiramos sempre nessa sua trajetória brilhante, mais um motivo
sobejo temos agora para nos regozijar com a sua indicação unânime, na
reunião de todos os demais Secretários em Curitiba, para a Presidência do
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, órgão da mais alta relevância
e que, em última análise, é a base formadora do consenso para a
implantação e a execução dos mais arrojados programas relativos á saúde,
em nível nacional.

Sem a menor dúvida essa presença honrosa do Dr. José Rafael Guerra
Pinto Coelho numa entidade de tal envergadura revela, por um ângulo, o
oportuno reconhecimento de seu valor pessoal, de sua obra como estadista,
por outro lado é também uma reafirmação da presença dos mineiros nos
grandes eventos do cenário nacional, uma verdadeira retomada de liderança
que tardava, mas se fazia necessária, o que já vem fazendo eco no
Congresso Nacional.

O homem público mineiro é um predestinado! Por mais que faça no
âmbito do hoje, tem sempre uma outra obra maior, em esferas mais amplas,
a esperar o empréstimo de sua habilidade no amanhã. E o Dr. José Rafael
Guerra Pinto Coelho está vivendo essa circunstância, o que vem enriquecer
a história de Minas com esse reencontro dos nossos valores mais caros com
o destino da pátria.'

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Queremos, nobre Deputado
Ermano Batista, congratular-nos, não apenas com o requerimento de V.
Exa., mas também com o seu pronunciamento, muito bem extemado nesta
tarde A saúde pública é, talvez, o apêndice da administração que mais
resistência demonstra à política que venha a atrapalhar os planos de quem
está á frente do programa. E o Dr. Rafael Guerra tem procurado encontrar no
cargo de Secretário Estadual da Saúde uma oportunidade de levar
esperança aos municípios do nosso Estado. Ele tem feito isso com muita
tranqüilidade e com muita competência. Tenho dito em várias oportunidades:
o Dr. Rafael tem uma política para a área da saúde e não faz, apenas, uma
ingerência nessa área, como observamos há pouco tempo. Muitos
Secretários usaram o cargo para fazer política. Distribuíam ambulâncias,
distribuíam recursos, distribuíam favores e favorecimentos. Entretanto, o Dr.
Rafael não. Ele tem tido uma postura ética das mais elogiáveis. Prova disso
é o pronunciamento de V. Exa. nesta tarde, o que também já fizemos por
diversas vezes.

Queremos fazer coro às palavras de V. Exa., em nome de nosso partido e
dos companheiros, Deputados Olinto Godinho e Ronaldo Vasconceilos, bem
como em nome de todos os outros Deputados, que têm acompanhado de
perto o trabalho do Dr. Rafael Guerra. Ele é um homem ético, responsável e,
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acima de tudo, útil à nossa sociedade. Parabéns pelo seu requerimento, que
tem todo o nosso apoio. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista - Nobre Deputado Carlos Pimenta,
agradeço o judicioso aparte de V. Exa., que enriquece a nossa pretensão,
não apenas pela competência e pela inteligência com que V. Exa. expõe
seus pensamentos, mas também pelo seu conhecimento de causa. Por ser
médico, V. Exa. é uma autoridade nesse assunto. Agradeço a V. Exa. e
submeto o requerimento ao Sr. Presidente. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
I a Fase

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

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

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

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 32197, do
Deputado Dinis Pinheiro e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 41 da
Constituição do Estado, prevendo a atuação do Poder Legislativo no
desenvolvimento da Política de Regionalização. Pelo PSDB: efetivos -
Deputados Miguel Martini, José Bonifácio, Arnaldo Penna e Elbe Brandão;
suplentes - Deputados Mauri Torres, Kemil Kumaira, Arnaldo Canarinho e
Simão Pedro Toledo; pelo PFL: efetivos - Deputados Sebastião Navarro
Vieira e Wilson Pires; suplentes - Deputados Sebastião Costa e Djalma
Diniz; pelo PPB: efetivos - Deputados Luiz Fernando Faria e Paulo
Pettersen; suplentes - Deputados Antônio Genaro e Glycon Terra Pinto; pelo
PMDB: efetivos - Deputados Antônio Roberto e Geraldo da Costa Pereira;
suplentes - Deputados José Henrique e Antônio Andrade; pelo PT: efetivos -
Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão; suplentes - Deputados
Gilmar Machado e Geraldo Nascimento; pelo PDT: efetivo - Deputado Ivair
Nogueira; suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Erniano Batista; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado Irani Barbosa. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Simão Pedro Toledo - informa que
deixou de fazer parte, como membro efetivo, da Comissão Especial para
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Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197 (Ciente.
Cópia às Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.)

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

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 319195, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que dá nova redação ao art. 159, "caput", da Lei n°11.404, de 2611194,
que contém normas de execução penal. O parecer concluí pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto.
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, em relação ao art. 159 da Lei n° 11.404, de 2611194, o que
estamos propondo é que esse Conselho de Criminologia e Política Criminal
seja integrado por 15 pessoas e que esses membros sejam designados pelo
Secretário da Justiça, escolhidos entre professores, profissionais da área de
Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário, Criminologia e Ciências
Sociais, bem como entre representantes da área social e religiosa,
convocando-se, então, um representante da Mitra Diocesana de Belo
Horizonte'e um de uma comunidade evangélica. E apenas isso o que estou
sugerindo. Não vejo inconstitucionalidade nenhuma. E um parecer que
estamos enviando para o Governador; se ele não quiser aproveitar, veta.
Não vejo contra-indicação. Então, coloco a questão diante dos pares, e o que
acharem melhor, assim seja feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam o parecer pela
inconstitucionalidade do projeto permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior,

em que solicita seja manifestado à Câmara dos Deputados, em Brasília, e ao
Presidente do Senado Federal, o seu protesto sobre a lentidão do processo
de votação da Lei de Imprensa. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase, a Presidência

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

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

em que solicita, na forma regimental, que o Projeto de Lei n° 1.047196 seja
apreciado em último lugar entre as proposições constantes na pauta. Em
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votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.049196, do Governador do
Estado, que autoriza a alienação dos bens imóveis da RURALMINAS, que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda n° 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas as emendas. Fica, portanto, aprovado,
em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.049196 com as Emendas n°s 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.057196, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel ao
Município de Conceição das Pedras. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei n° 1.057196 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.261,
que dispõe sobre a cobrança de multa por infração das normas de trânsito. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questões de Ordem
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, solicito a recomposição de

'quorurn'.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, de plano, não há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos,
motivo pelo qual solicito o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas,
e de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
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convocação, e para a ordinária deliberativa, também de amanhã, as 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 172a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata -

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem;
chamada para verificação de "quorum"; inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aulton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lvair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20h115min, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

V PARTE (ORDEM DO DIA)



0
•0

0

rs

331
O Sr. Presidente - Nos lermos do edital de convocação, a Presidência

vai passar à 2a 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 presente

reunião os Projetos de Lei n°s 1.049 e 1.057196, em virtude de sua
apreciação na reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de apresentar a

seguinte questão de ordem: é necessário "quorum" qualificado para a
votaÇão, e, como V. Exa. pode verificar, de plano, não existe tal "quorum".
Portanto, eu solicito o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Havendo matéria a ser votada na presente reunião, e
constatando-se a presença inicial de 45 Deputados, vamos proceder à
chamada para a verificação de "quorum". Com a palavra, o Sr. 20-Secretário,
para procederá chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Não há

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a ordr'i do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 162 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze floras e vinte minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonidio
Bouças, José Braga, João Leite e Elbe Brandão, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
José Braga, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Leonídio Bouças
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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar os trabalhos
da Comissão. Em seguida, determina a distribuição das cédulas de votação
e convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Realizada a
votação e recolhida as cédulas, o Deputado João Leite procede à verificação
da coincidência do número de sobrecartas com o de votantes e verifica que
foram eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
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Deputados Leonídio Bouças e Ajalmar Silva. Em seguida, o Presidente 'ad
.hoc", dá posse ao Presidente eleito, Deputado Leonidio Boucas, que assume
a direção dos trabalhos e agradece a escolha de seu nome. Devido à
ausência do Vice-Presidente eleito, Deputado Ajalmar Silva, o Presidente
esclarece que ele será empossado oportunamente. Passa-se então á
programação dos trabalhos, e, com a concordância de todos os membros,
fica estabelecido que a Comissão se reunirá ordinariamente às quartas-
feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece
o comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Ajalmar Silva - Simão

Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
ATA DA 362 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Saia das Comissões os Deputados João Leite,
Miguel Martini, Durval Angelo, Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente lê oficio do Sr. Carlos Alberto Antunes de Souza, em que
denuncia a ilegal desapropriação de seu imóvel, ocorrida em abril de 1994.
Encerrada a 12 Parte dos trabalhos, o Presidente passa à Il a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a
palavra, o Deputado João Batista de Oliveira apresenta dois requerimentos.
No primeiro, solicita seja convidado o Movimento Tortura Nunca Mais para a
audiência pública desta Comissão em que se irá discutir a adesão do Brasil à
Corte Interamericana de Direitos Humanos. No segundo, pleiteia ao
Presidente da Comissão seja enviada correspondência à Comissão
Executiva Estadual da Questão Indígena em Minas Gerais, solicitando as
seguintes informações: relação, localização e extensão das terras onde estão
situadas as reservas indígenas no Estado; situação jurídica das terras
ocupadas ou demandadas pelos grupos indígenas no Estado; relação dos
processos judiciais em andamento no Supremo Tribunal Federal e nas
demais instâncias estaduais que envolvem as áreas ocupadas pelas terras
indígenas; a população indígena por área ocupada e a população indígena
desalojada de suas terras. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. A seguir, o Deputados abrem amplo debate
sobre a atual situação do sistema penitenciário no Estado de Minas Gerais.
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Logo após, o Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Ivair
Nogueira e apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado oficio
aos Srs. Almir Lopes Calmont de Andrade, Chefe do 6 0 Distrito Rodoviário
Federal, e Mauro Roberto Soares de Vasconcelios, Diretor-Geral do DER-
MG, solicitando as seguintes informações: o volume de cargas transportado
por mês, nas estradas de Minas Gerais; o número de balanças de pesagem
de cargas em funcionamento e o de desativadas; o número de veículos
pesados mensalmente, nas balanças; o número de multas aplicadas
mensalmente, por excesso de peso; o montante recebido a título de
cobrança de multas por excesso de peso; o montante da inadimplência no
pagamento de multas por excesso de peso nas estradas; a existência de
programa de instalação de balanças e o custo do programa; a justificativa
para a necessidade de instalação de novas balanças. Com a palavra, o
Deputado Miguel Martini apresenta requerimento, solicitando sejam
convidados a participar de reunião da Comissão os Srs. Almir Lopes Calmont
de Andrade, Mauro Roberto de Vasconcellos, os Comandantes da Polícia
Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual, para prestarem
esclarecimentos referentes às informações solicitadas no requerimento
encaminhado pelo Deputado João Leite. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Ivair Nogueira - Durval Angelo -

João Batista de Oliveira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.289
As dez horas e trinta minutos do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amaldo
Penna, Ambrósio Pinto e Gilmar Machado, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Amaldo
Penna, 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 Presidência esclarece que a finalidade
da reunião é apreciar o Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13,289. Com a palavra, o relator, Deputado Gilmar Machado, emite o seu
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto. Colocado em
discussão e em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A
Presidência suspende a reunião por alguns minutos para a lavratura da ata.
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Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Gilmar Machado
que proceda à leitura da ata da presente reunião, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Amaldo Penna, Presidente - Ambrósio Pinto - Gilmar Machado.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.281
As nove horas e cinqüenta minutos do dia treze de março de mil novecentos
e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro
Antônio, Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro
Antônio, 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. Em seguida, o Presidente
passa a palavra ao relator, Deputado Wilson Pires, para proceder à leitura do
seu parecer, o qual conclui pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei
no 13.281. Submetido a discussão e votação, o parecer é aprovado por
unanimidade. Em seguida, a Presidência suspende a reunião por 15 minutos
para a elaboração desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e não havendo mais assunto a ser tratado,
o Presidente agradece a presença dos parlamentares presentes e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 294/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em exame objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Martinho Campos, com sede no Município de Martinho Campos.

Desarquivada, nos termos do ai. 185 do Regimento Interno, foi a
proposição publicada em 816195 e distribuída a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, dc o ai. 103, V, "a", do mencionado
Regimento.

Fundamentação
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A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240. de 517196, que

estabelece normas para declaração de utilidade pública de entidades.
Consultando a documentação anexada ao processo, verificamos que a

referida instituição atende aos dispositivos da citada lei, não havendo,
portanto, óbice à tramitação do projeto.

Sob o aspecto formal, entretanto, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. 1 0 do projeto, para que se esclareça, em face do art. 1 0 do
estatuto da entidade, o nome correto desta.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicïdade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 294/95 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, com sede no Município
de Martinho Campos.".

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 763(96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 763196, do Deputado Carlos Murta, tem como objetivo
declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação e Reabilitação Vida
Plena, CRER-VIP Gospel Serra Verde, com sede no Município de
Vespasiano.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, conforme prevê o art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em tela está em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica e não remunera nem beneficia os membros
de sua diretoria pelo exercício dos respectivos cargos.

Está comprovado, então, o preenchimento dos requisitos previstos na Lei
n° 12.240, de 517196, por meio da documentação apresentada.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 763196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
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Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ermano Batista -

Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 989196
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Alencar da Silveira

Júnior, tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação Pró-
Melhoramentos da Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi a matéria remetida a esse órgão colegiado, a quem
compete apreciá-la em caráter deliberativo, conforme determinação contida
no art. 104, 1 2 "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Constituída na forma de sociedade civil, a Associação em referência tem

por objetivo estatutário promover a união de quantos queiram participar de
trabalho em prol do desenvolvimento do Parque Riachuelo e adjacências,
quer seja levantando e discutindo os problemas, quer seja efetuando
intercâmbio entre os moradores em geral mediante atividades sociais,
desportivas e culturais.

Destarte, consideramos a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 989196 no

1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.018/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.018196, do Deputado Bi!ac Pinto, pretende declarar
de utilidade pública a Fundação Lilia Pôssas Gonçalves, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi encaminhado preliminarmente á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
De acordo com as disposições regimentais, vem a matéria agora a esta
Comissão para deliberação conclusiva no 1 0 turno.
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Fundamentação
A Fundação Lilia Pôssas Gonçalves presta assistência social, atendimento

médico e jurídico gratuito aos necessitados que vivem na periferia da Capital
mineira

E importante ressaltar que a referida instituição está comprometida com o
respeito humano, com a fraternidade e com a valorização da vida de cada
pessoa, demonstrados no amor e na dedicação de seu pessoal ao auxílio ao
próximo.

Ressaltamos a importância do trabalho realizado pela referida entidade,
sobretudo tendo em vista a falência do sistema público de saúde e os altos
preços cobrados em consultas médicas e intemações particulares.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei n°l. ,- ' 3196  na forma original.
Sala c	omissões, 18 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJC) DE LEI
N°1.020/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Unidas do Bairro das
Indústrias, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em tela está em regular funcionamento há mais de dois anos,

possui personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Atendendo ao que preceitua a Lei n° 12.240, de 517196. que prevê os
requisitos necessários à declaração de utilidade pública de entidades, não
encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.020196 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Sebastião Costa - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.022196
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em tela pretende

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.

A matéria foi submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

O projeto vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de
acordo com o que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade de caráter assistencial, sem fins

lucrativos, que mantém estabelecimento especializado no tratamento, na
educação, na habilitação e na reabilitação do excepcional, bem como na sua
inserção na sociedade. Desenvolve ainda programa na área jurídica, visando
assegurar os direitos desse segmento, onde quer que se encontre.

Em virtude do sério problema que envolve discriminação, desinformação e
abandono por parte da sociedade em relação aos excepcionais, é de
relevante valor social o trabalho realizado pela entidade, o que toma justo e
oportuno o referido projeto de lei.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 tumo, do Projeto de

Lei n° 1.022196 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.027196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei n° 1.027196 tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio de Radioamadores
Maçons - GRM -, situado em Belo Horizonte.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à tramitação da matéria, e vem agora a
esta Comissão, em cumprimento às normas regimentais, para deliberação
conclusiva no 1 0 turno.

Fundamentação
A entidade em questão promove a confraternização entre a população em

geral, colocando à disposição da comunidade a possibilidade do envio de
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mensagens através do rádio, em todas as situações necessárias, inclusive
em caso de calamidade pública.

Está caracterizada, portanto, a utilidade desses serviços, justificando a
aprovação da matéria em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.027196 como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.030196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.030196, do Deputado Francisco Ramalho, pretende
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Coronel Fabriciano, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Em obediência aos trâmites regimentais, foi o projeto remetido à Comissão
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para o 10 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A APAE de Coronel Fabriciano é entidade que apresenta propósitos e

interesses voltados para o atendimento das necessidades dos excepcionais,
assegurando-lhes bem-estar e integração social. Configura-se o seu trabalho,
portanto, de essencial im portância para a gente daquele Município, o que
justifica plenamente a declaração de utilidade pública da instituição em
causa.

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

Lei n°1.030/96, na forma em que foi elaborado inicialmente.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.038196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.038196, de autoria do Deputado Geraldo Nascimento,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Papa João XXIII no Brasil,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços

significativos à comunidade, notadamente no que se refere à reintegração de
marginalizados, inclusive de crianças e adolescentes que se encontram em
situação de risco pessoal e social.

Por entendermos que seu trabalho é necessário à gente de Coronel
Fabriciano, consideramos, igualmente, que a declaração de utilidade pública
da entidade está justificada.

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

Lei n° 1.038196 como apresentado.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.043196

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 Centro Social São Sebastião -
CESE -, com sede no Município de Coimbra.

Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria em 1° tumo, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
De conformidade com o estatuto do CESE, esta é uma sociedade civil de

direito privado, instituída precipuamente para desenvolver atividades
filantrópicas, entre as quais destacam-se: amparo à infância e à
maternidade, oferecimento de cursos nas diversas áreas profissionais e
incentivo às atividades artísticas e culturais.

Configurado o caráter social da entidade, entendemos ser justo e oportuno
lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.043196

no 1° tumo, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.044196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em epígrafe tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Corações.

Após sua publicação vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida Associação funciona regularmente há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao processo, por
exigência da Lei n o 12.240, de 517196, que prevê os requisitos necessários à
declaração de utilidade pública de entidades.

Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.044196 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.051/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.051196
visa a declarar de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com sede no
Município de ltaúna.

Publicado em 5112196, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos ais.
195 e 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Creche, fundada com o objetivo de prestar assistência a

crianças carentes, não tem fins lucrativos, tem personalidade jurídica, e os
membros de sua diretoria são pessoas idôneas e que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.
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Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de

517196, que disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.051196 na forma original.

Sala das Comissões, 16 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.052196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento
de Franciscópolis - ADEF -, com sede no Município de Franciscópolis.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida Associação funciona regularmente há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos. Assim, atende ao disposto na Lei n° 12.240, de 5/7196, que
prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública de
entidades.

Não existe, pois, impedimento à tramitação do projeto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.052196 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
}-Iely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.054196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais do Grupo Espírita
Obreiros da Paz, com sede no Município de Itapecerica.
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Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, dc O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade em tela tem

personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos, conforme exige a Lei n° 12.240, de 517196, que dispõe sobre os
requisitos necessários à declaração de utilidade pública de entidades.

Assim, não encontramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.054196 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Ermano Batista - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1,059/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em exame objetiva

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

Publicado em 10112196, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o ad. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme atesta a documentação apresentada, a referida entidade tem

personalidade jurídica, não tem fins lucrativos, funciona há mais de dois
anos, e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício dos respectivos cargos.

Dessa forma, foi atendido o disposto na Lei n° 12.240, de 517196, que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto, para a
correção do nome da referida Associação, o que faremos por meio da
emenda apresentada ao final deste parecer.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.059196 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
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N° 1.066196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Alho e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19112196, foi a matéria distribuída
a esta Comissão, para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c O
art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame cria o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do

Alho, com a finalidade de incrementar essa atividade no Estado,
promovendo o desenvolvimento das técnicas aplicáveis a essa cultura e o
aumento da produção. Para a consecução dos objetivos do programa, a
proposição prevê o registro das áreas de produção, a adoção de medidas
que incentivem a produção, a comercialização e a exportação do alho, bem
como a melhoria da imagem da cultura mineira de alho, o desenvolvimento
de pesquisas e experimentos e a abertura de linhas de crédito especial.
Estabelece, por fim, que todas as ações governamentais voltadas para essa
atividade deverão ser empreendidas com a participação de representantes
dos alheiros.

O fomento da produção agropecuária está inscrito na Constituição de 1988,
art. 23, VIII, como atribuição destacada do poder público, de
responsabilidade tanto da União como dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

Por seu turno, a Carta mineira, no art. 247, determina ao Estado a adoção
de programas de desenvolvimento rural, que deverão incluir, entre outros
objetivos, a oferta de crédito e o incentivo à pesquisa tecnológica e
científica.

Já o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, no capítulo
relativo às políticas públicas, prevê expressamente o direcionamento de
esforços governamentais para a modernização da agricultura, o aumento da
produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos-

De outra parte, é fora de dúvida que a matéria em questão está submetida
à reserva de lei, conforme o art. 154, parágrafo único, c/c o art. 247, da
Constituição do Estado.

Enfim, à vista dos dispositivos citados, concluímos que a proposição sob
análise encontra amparo nas leis maiores e apresenta-se consoante com o
planejamento global da ação do Governo do Estado.

Reputamos necessário, apenas, fazer inserir entre as medidas constantes
no programa em exame a oferta de assistência técnica aos produtores e a
previsão da alocação de recursos para o custeio das atividades de pesquisa,
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assistência técnica e extensão rural. Com  esse propósito, apresentamos, ao
final, a Emenda n° 1.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.066196 com a Emenda n° 1, a seguir
transcrita.

EMENDA N°1

Acrescentem-se, no art. 30, os incisos VI e VII:
"Art. 3°- ........................................................................................................
VI - fornecer assistência técnica aos produtores;
VII - alocar recursos específicos para a pesquisa, a assistência técnica e a

extensão rural.".
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.067/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em apreço cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Bananicultura e dá outras providências.

Publicada em 19112196, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise dispõe sobre o programa destinado ao incentivo

da bananicultura.
As medidas propostas pelo projeto em pauta objetivam garantir que o

poder político atue efetivamente em prol do desenvolvimento dessa
atividade.

De fato, sendo a produção agrícola essencial para o progresso do Estado,
a parceria governamental com esse setor econômico torna-se imperiosa. O
fomento dessa atividade demanda a promoção de programas
governamentais específicos, que possam assegurar aos produtores
condições mínimas para a implementação de infra-estrutura, financiamentos
e apoio tecnológico.

Tendo isso em vista, a própria Constituição Estadual dedicou á política
rural uma seção exclusiva, dispondo, no "caput" do art. 247, que o Estado
adotará programas de desenvolvimento rural visando a fomentar a produção
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar
do homem no campo, entre outras finalidades.
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Atendendo a tais disposições constitucionais, a proposição vem, pois, fixar

parâmetros para a política pública destinada ao fomento da agricultura,
estabelecendo que a bananicultura receba tratamento específico e
privilegiado, a fim de que possa desenvolver-se plenamente neste Estado.

Tal proposta encontra amparo no citado art. 247 da Constituição do
Estado, bem como no art. 23, VIII, da Magna Carta, o qual estabelece ser da
competência comum dos entes federados o fomento da produção
agropecuária e a organização do abastecimento alimentar.

Sendo assim, a proposição conforma-se com os ditames constitucionais,
podendo tramitar normalmente nas comissões de mérito desta Casa.

Todavia, apenas visando ao aperfeiçoamento do projeto em exame,
propomos, ao final deste parecer, a Emenda n° 1, de modo a garantir que os
produtores em questão obtenham do poder público assistência técnica e
recursos para pesquisa, medida esta que, certamente, contribuirá para que o
programa atenda efetivamente aos seus objetivos.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.067/96 com a Emenda n° 1, abaixo
apresentada.

EMENDA N°1

Acrescente-se, no art. 30, os incisos VI e VII:
"Art. 3°- ......................................................................................................
VI - fornecer assistência técnica aos produtores;
VII - alocar recursos específicos para a pesquisa, a assistência técnica e a

extensão rural.".
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.068196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura.

Publicado no "Minas Gerais" de 19112196, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
ali. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Nesta fase, cabe a esta Comissão examinar os aspectos jurídicos,
constitucionais e legais da matéria.

Fundamentação
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A proposição em comento dispõ&sobre a criação do Programa Mineiro de

Incentivo à Fruticultura e dá outras providências. Tal programa tem
por objetivo contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade
no setor, bem como estimular a melhoria da qualidade dos produtos e o
aumento da sua oferta no mercado. Nesse sentido, o Poder Executivo,
responsável pela gerência e administração do programa, deverá desenvolver
pesquisas e experimentos com vistas à melhoria da qualidade das frutas e
ao aperfeiçoamento dos métodos de produção, além de ações que venham a
melhorar a imagem da fruticultura, estabelecendo, nas instituições bancárias
oficiais, linhas de crédito especiais aos produtores para fins de investimento,
custeio e modernização da fruticultura.

Essas providências encontram-se em perfeita consonância com o disposto
no art. 247 da Constituição mineira, que obriga o Estado a adotar programas
de desenvolvimento rural para fomentar a produção agropecuária, com a
criação de instrumentos creditícios, entre outras medidas correlatas.

No âmbito da legislação infraconstitucional, vale citar a Lei Estadual n°
11.405, de 2511194, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola. Tal ordenamento não se contrapõe ao programa que se busca criar.
E que aquela lei trata da matéria em sentido amplo, sem uma abordagem
específica para cada setor da agricultura. Nesse passo, a proposição soma-
se àquela lei no tratamento da questão.

No entanto, observa-se que a proposição não contemplou medidas
relacionadas á assistência técnica aos produtores e à consignação, pelo
Executivo, de recursos para custeio dessa assistência, de pesquisa e
extensão rural. o que constitui falha.

Assim, estamos propondo a Emenda n° 1 na conclusão deste parecer, com
o fito de aperfeiçoar o projeto.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.068 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Acrescente-se, no art. 30, 05 incisos VI e VII:
"Art. 3°- ........................................................................................................
VI - fornecer assistência técnica aos produtores;
VII - alocar recursos específicos para a pesquisa, assistência técnica e

extensão rural.".
Sala das Comissões, 15 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - lvair Nogueira -

Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.069196
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Centro Oftalmológico Lions Poços de Caldas - Alumínio, com sede no
Município de Poços de Caldas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19112196, 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.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 517196, que regula a matéria.

Constata-se que a entidade está em funcionamento há mais de dois anos,
tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.069196 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.070196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública o Lions Clube de Poços de Caldas -
Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.

Após ser 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
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 5/7/96, que

prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública de
entidades.

A entidade em questão atende aos requisitos estabelecidos na citada lei,
conforme atestam os documentos que ilustram o processo, razão pela qual
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.070196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Errnano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.071/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Casa da Fraternidade Irmãos de Francisco,
com sede no Município de Uberlândia.

Após sua publicação, em 19112196, 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
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade acima

mencionada tem personalidade jurídica, não possui fins lucrativos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não percebem nenhum tipo
de remuneração pelo exercício de seus cargos, conforme atestam os
documentos anexados ao processo.

Atendidos os requisitos necessários à declaração de utilidade pública
exigidos pela Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a matéria, não
encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.071/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adeirno Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Errnano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.072196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Comunidade Carente de Central de Minas,
com sede no Município de Central de Minas.

Publicado em 19112196, 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



352
Conforme atesta a documentaflo apresentada, a Comunidade em

referência é pessoa jurídica, sem friI lucrativos, funciona há mais de dois
anos, e os membros de sua diretoria não são remunerados. Dessa forma,
atende ao que dispõe a Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.072196 conforme redigido.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.073196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Associação Recreativa e Comunitária
Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora.

Publicado em 19112196, 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 documentação apresentada atesta que a referida Associação tem

personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos
respectivos cargos.

Estão atendidos, pois, os requisitos constantes na Lei n° 12.240, de 517196,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades.

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

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.073196.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tamüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Ermano Batista - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.074/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise pretende

seja dada a denominação de Francisco Sebastião Dias ao trecho da Rodovia
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MGT-381 que liga o Município de Mantena à divisa dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo.

Publicado em 20112/96, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, dc o art. 103, V, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada rodovia não possui denominação oficial, conforme atesta o

DER-MG.
Sob o aspecto legal, vale mencionar que a matéria é regulada pela Lei n°

5.376, de 3113169, alterada pela Lei n° 7.627, de 3112179, que determina
normas para a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público, e pelo art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que estabelece como
atribuição desta Casa o legislar, com a sanção do Governador do Estado,
sobre bens do domínio público.

Considerando que todas as exigências foram cumpridas, deduzimos que
não existe impedimento legal nem constitucional à denominação proposta.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.074196.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Emiano Batista.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.075196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em causa tem por

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

Publicada a proposição, de conformidade com o Regimento Interno,
compete a esta Comissão examiná-la preliminarmente, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A entidade analisada encontra-se em funcionamento há mais de dois anos,

não tendo fins lucrativos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
517196, que prevê a declaração de utilidade pública.

Assim, não encontramos óbices à tramitação da matéria.
Conclusão
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MGT-381 que liga o Município de Manteria â divisa dos Estados de Minas
Gerais e Espirito Santo.

Publicado em 20112196, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V. 'a". do
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada rodovia não possui denominação oficial, conforme atesta o

DER-MG.
Sob o aspecto legal, vale mencionar que a matéria é regulada pela Lei n°

5.378, de 3113169, alterada pela Lei n° 7.627, de 3112179, que determina
normas para a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público, e pelo art. 61. XIV, da Constituição Estadual, que estabelece como
atribuição desta Casa o legislar, com a sanção do Governador do Estado,
sobre bens do domínio público.

Considerando que todas as exigências foram cumpridas, deduzimos que
não existe impedimento legal nem constitucional à denominação proposta.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.074196.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.075/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em causa tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus
Leme.

Publicada a proposição. de conformidade com o Regimento Interno,
compete a esta Comissão examiná-la preliminarmente, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A entidade analisada encontra-se em funcionamento há mais de dois anos,

não tendo fins lucrativos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idóneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
517196, que prevê a declaração de utilidade pública.

Assim, não encontramos óbices à tramitação da matéria.
Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.075196 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O j° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.079196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em análise
visa a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor -
CCBP -' com sede no Município de Betim.

Publicado em 21112196, 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 documentação apresentada comprova ser a referida Creche pessoa

jurídica sem fins lucrativos, funcionando há mais de dois anos, e os
membros de sua diretoria são pessoas idóneas, não remuneradas pelo
exercício dos cargos.

Dessa forma, está atendido o disposto na Lei n° 12.240, de 517196, que dita
as normas legais para declaração de utilidade pública.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.079196 conforme redigido.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.080197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de
Nutrição e Assistência â Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no
Município de São João do Paraíso.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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Conforme atesta a documentação anexada ao processo, a referida

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

Dessa forma, não encontramos óbice à tramitação do projeto, visto estar a
entidade organizada de acordo com o disposto na Lei n° 12.240, de 5/7/96,
que estabelece os requisitos para a declaração de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.080197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - lvair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.081/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.081197, do Deputado Geraldo Nascimento, objetiva

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

Publicado em 2012197, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, flau, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A documentação juntada ao projeto atesta que a entidade mencionada é

urna sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria, formada por pessoas idôneas, não é
remunerada pelo exercício dos respectivos cargos.

Dessa forma, estão atendidos os requisitos constantes na Lei n° 12.240, de
5/7196, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.081197 conforme redigido.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.084197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Péricles Ferreira. o projeto de lei em exame visa a

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Padre Damião, com sede
no Município de Patrocínio.

Publicado em 2112197, 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
Conforme demonstra a documentação apresentada, a referida entidade

está em funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de seus cargos. Atende, portanto, aos requisitos previstos na Lei n°
12.240, de 5/7196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.084197 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Nely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.085197
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova
Esperança do Bairro Panorama, com sede no Município de Igarapé.

Publicado em 2212197, 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 projeto de lei mencionado acima tem como suporte a Lei n° 12.240, de

517196, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública.
Pela documentação apresentada, verifica-se que a Associação funciona há

mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.085197 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.086/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n° 1.086197

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto
Palestina e Camposaltinflo, com sede no Município de Campos Altos.

Publicado em 2212197, 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 proposição está corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7/96.

Ficou constatado que a entidade está em funcionamento há mais de dois
anos, tem personalidade jurídica e que sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em questão.
Conclusão

Diante do que foi estabelecido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.086197.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano .atista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.094/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves, com sede no
Município de Sabará.

Publicado em 2812197, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em referência está em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é constituída por membros de
reconhecida idoneidade moral, não remunerados pelo exercício de suas
funções.
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Ficou constatado, portanto, que a proposição está corretamente instruída

com os documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei n° 12.240, de 517196.

Conclusão
De acordo com o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.094197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Emiano Batista, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 995/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n° 995196

visa declarar de utilidade pública o Centro Social Achilles Diniz Couto, com
sede no Município de Curvelo.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, conforme preceituam
as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em tela vem cumprindo fielmente o objetivo proposto em seu

elenco estatutário, que é auxiliar as pessoas menos favorecidas de maneira
abrangente e diversificada.

Pela contribuição que tem dado à sociedade, é justa e meritória a iniciativa
de se conceder à instituição o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 995196

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 998/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Kemil kumaira, o projeto de lei em análise tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Crisólita -
ACC -, com sede no Município de Crisôlita.

Após sua aprovação no 1 0 turno, sem emenda, compete a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais
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Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de utilidade
pública tem como objetivo praticar a filantropia e desenvolver outras
atividades em prol da melhoria das condições de vida da comunidade.

Em vista disso, ratificamos o parecer desta Comissão no 1 0 turno,
considerando ser a instituição merecedora da declaração de utilidade pública
ora proposta.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 998196 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de marco de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.000/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Missão Vida, com sede no Município de Poços de
Caldas.

Aprovado o projeto em 1 0 tumo, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a entidade
mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos de proteção e
assistência social e recuperação de dependentes de drogas, voltados
essencialmente aos segmentos mais carentes da comunidade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

n°1.000/96 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA o 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.001196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas, com sede no Município de
Entre-Rios de Minas.
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Aprovada a proposição no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, compete agora a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Atendendo ao disposto no § 1 0 do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste
parecer.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública a
referida entidade, tendo em vista a importância de seus trabalhos com o
objetivo de promover a reabilitação do excepcional e a sua inserção na
sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.001 /96

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 20 Turno
PROJETO DE LEI N°1.001/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas, com sede no Município de
Entre-Rios de Minas

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

Amigos dos Excepcionais - APAE de Entre-Rios de Minas, com sede no
Município de Entre-Rios de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.002/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dirnas Rodrigues, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Janaúba, com sede no Município de Janaúba.

Aprovada a proposição no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 tumo, nos
termos regimentais.

Atendendo ao disposto no § 1 0 do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste
parecer
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Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a pertinência em se declarar de utilidade pública a entidade já
citada, tendo em vista seus objetivos filantrópicos e as atividades
assistenciais desenvolvidas em prol das crianças excepcionais do Município
de Janaúba.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.002196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 16 de março de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.002196

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

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

dos Excepcionais - APAE de .Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.003196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Casa da Criança, com
sede no Município de Nova Resende.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme dispõe o ali.
104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública a
entidade mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos

3	assistenciais direcionados ao menor carente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
..	1.003196 no 20 turno, na forma proposta.
1	Sala das Comissões, 18 de março de 1997.

Carlos Pimenta, relator.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N° 1.004196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Casa Espírita do Samaritano, com sede no
Município de Prata.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, conforme dispõem as
normas regimentais.

Fundamentação
A instituição tem por finalidade o bem-estar dos deficientes mentais,

propiciando-lhes os mais diversos cuidados. Suas atividades não distinguem
cor, raça ou religião, baseando-se apenas nos valores espiritas e cristãos.

Pelo trabalho que desenvolve para alcançar seus nobres objetivos, justa e
meritória é a iniciativa de se declarar a entidade de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.004196 no 20

turno, como apresentado.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.049196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do Estado, autoriza a
alienação de bens imóveis da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, situados no Município de .Jaiba.

Aprovado no 1 0 tumo, com as Emendas n°s 1 e 2, retorna agora o projeto a
esta Comissão, a fim de ser examinado no 20 turno.

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

Fundamentação
O projeto em exame visa a atender a necessidade de autorização

legislativa para que a RURALMINAS aliene bens imóveis de seu patrimônio,
segundo determinação contida no art. 18 da Constituição mineira, bem como
no art. 105, § 20, da Lei Federal n°4.320, de 1713164.

Conforme opinião por nós manifestada anteriormente, o projeto não
encontra impedimento do ponto de vista financeiro-orçamentário. A
diminuição patrimonial provocada pela aprovação do projeto será
compensada pela entrada dos recursos provenientes da alienação. Na lei
orçamentária deste ano, está prevista para a RURALMINAS uma receita de
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alienação de bens imóveis da ordem de R$129.800,00. Tal montante
representa cerca de 1% das receitas de capital da entidade. Ademais, o
interesse público que envolve a operação é evidenciado pelo fato de que a
finalidade precipua da transação é a de regularizar o assentamento de
colonos que já ocupam porções de terras no Projeto Jaiba - Etapa 1,

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

1.049196 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Paulo Pettersen -

Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio - José Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°1.049196
Autoriza a alienação dos bens imóveis da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS - autorizada a vender os imóveis de sua propriedade
no Município de Jaíba, inseridos no Projeto Jaíba - Etapa 1, descritos no
anexo desta lei-

Art. 20 - A alienação de que trata o art. 1 1 se fará em favor dos pequenos
irrigantes já assentados na área, com observância dos critérios de seleção e
assentamento do Projeto Jaíba, e será precedida de avaliação a cargo de
comissão designada pelo Secretário de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, composta por servidores da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Fundação Rural Mineira Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF - e do Distrito de
Irrigação do Jaíba - DIJ.

Art. 3°- Cada assentado terá direito a regularizar em seu nome uma gleba
rural, bem como um lote residencial inserido nos núcleos habitacionais,
integrantes da Etapa 1 do Projeto Jaiba

Alt. 40 - O produto da venda de que trata esta lei se destinará ás atividades
da RURALMINAS em seus diferentes projetos, especialmente as do Projeto
Jaiba.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 957(96

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 957196, do Deputado Francisco Ramalho, que dá

denominação à rodovia que liga os -Municípios de Passos e Fortaleza de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 957196
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Passos e Fortaleza

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Rodovia Coronel Azarias José Lemos a rodovia

que liga os Municípios de Passos e Fortaleza de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.

Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 1997
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
"OFICIO N° 21197

Belo Horizonte, 17 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de
emendas ao Projeto de Lei n° 1.026196, o qual dispõe sobre a estruturação
do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas e dá
outras providências.

Apreciadas pelo Plenário do Tribunal de Contas, as referidas emendas
objetivam reestruturar e alocar os Cargos de Assistente Técnico de Controle
Externo, Assistente de Controle Externo III e Assistente de Controle Externo
II em nível que efetivamente possam prestar relevante serviço a este
Tribunal de Contas, bem como atender um pleito antigo dos detentores dos
referidos cargos.

Essas são as razões que me levam a ter a iniciativa da apresentação da
presente proposta.

Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência as manifestações
de estima e consideração.

Cordiais saudações,
João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.026/96

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Respeitado o posicionamento adquirido pelo Servidor, de acordo

com a respectiva apostila de direitos, o Anexo III contém a correspondência
entre os Cargos da situação anterior que foram transformados e os
resultantes desta lei.
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§ 1 0 - O Servidor integrante do Quadro Especifico de Provimento efetivo
poderá optar pela permanência na situação anterior, devendo, nesse caso,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei,
hipótese em que ficará, nessa condição, em quadro suplementar, a ser
extinto com a respectiva vacância.

§ 20 - A implantação da estrutura prevista no caput" deste artigo será
definida em resolução.

Art. ... - A exigência de escolaridade, constante do Grupo 3 do Quadro
Específico de Provimento Efetivo do Anexo 1, não se aplica aos atuais
ocupantes de Cargos transformados cujo provimento tenha ocorrido em data
anterior á publicação desta lei, salvo exigência de lei reguladora do exercício
de profissão.'.

EMENDA N°2
Modifica a redação das letras "e", 1", "g" e "h" e inclui a letra 1" no item II

doart. 11.
e) Em cargos de Auxiliar de Controle Externo, código TC-SG-01, os cargos

de Auxiliar Instrutivo, código TC-SG-07, mantido o símbolo de vencimento
original.

1) Os Cargos de Assistente Técnico de Controle Externo V, código TC-SG-
01, transformados em Cargos de Técnico de Controle Externo V, código TC-
NS-11, que ainda não foram extintos por força do disposto no art. 14 da lei n°
10.858, de 5 de agosto de 1992, à medida que vagarem, ficarão
automaticamente transformados em Cargos de Técnico de Controle Externo
1, código TC-NS-02.

g) Os 20 (vinte) primeiros Cargos de Técnico de Controle Externo VI,
código TC-NS-12, à medida que vagarem, ficarão automaticamente
transformados em Cargos de Engenheiro Perito, código TC-NS-1 0.

h) Os 21 (vinte e um) Cargos restantes de Técnico de Controle Externo VI,
5	código TC-NS-12, também, à medida que vagarem, ficarão automaticamente

transformados em Cargos de Técnico de Controle Externo 1, código TC-NS-
02.

i) Os cargos de Técnico de Controle Externo VII, código TC-NS-13, â
medida que vagarem, ficarão automaticamente transformados em Cargos de
Inspetor de Controle Externo, código TC-NS-01.

EMENDA N°3
O art. 12 passa a ter a seguinte redação:

"Ari. 12 - Os Cargos de Agente de Transporte e Vigilância passam a ter o
.3 Código TC-PG-01; os Cargos de Inspetor de Controle Externo passam a ter

código TC-NS-01; os Cargos de Redator de Acórdão e Correspondência
passam a ter o código TC-NS-06; os Cargos de Taquígrafo-Redator passam
a ter o código TC-NS-07; os Cargos de Técnico de Documentação passam a
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ter o código TC-NS-08; os Cargos de Médico passam a ter o código TC-NS-
09; os Cargos de Engenheiro Perito passam a ter o código TC-NS-10 e os
Cargos de Agente de Telefonia passam a ter o código TC-SG-02, todos
permanecendo com os símbolos de vencimento originais.".

EMENDA N°4
O Quadro 2 - Quadro Específico de Provimento Efetivo, do Anexo 1,

passa a ter a seguinte composição:
2 - Quadro Específico de Provimento Efetivo
* - O referido quadro foi publicado na edição do Diário do Legislativo de

20/3197.
EMENDA N°5

Cria o Anexo III a que se refere o art......
Anexo III

(a que se refere o art. 2 0 da Lei n° , de 1996)
Correlação de Cargos da estrutura anterior, transformados por esta lei

com a de Cargos dos Quadros Específicos de Provimento Efetivo previsto no
Anexo 1 desta lei.

* - O quadro dos Cargos foi publicado na edição do Diário do Legislativo
de 2013197.

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.026196.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Ofício ti0 29197, do Governador do Estado, comunicando sua ausência do

cargo no período de 15 a 2013197, quando estará no Canadá, em viagem
oficial.

Do Sr. José Eduardo de Carvalho Pereira, em nome do Sr. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, Presidente do BNDES, agradecendo convite para o
Ciclo de Debates sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde,
encaminhando cópia de parecer do Ministério Público que isenta essa Pasta
e seu titular de denúncias feitas por ex-Secretários Municipais de Saúde. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. Alexandre Caponi, Presidente da Câmara Municipal de Divisa Nova,
comunicando a composição de sua nova Mesa Diretora, eleita para o biênio
1997/1998.

Do Sr. Geraldo Antônio da Silva, Vereador à Câmara Municipal de Santos
Dumont, agradecendo, em nome do Deputado Luiz Femando Ramos, a
atenção dispensada pela Casa aos moradores dessa cidade quando aqui
presentes, por ocasião de sua posse.

Do Sr. Luiz Otávio Possas Gonçalves, Vice-Presidente da FIEMG e
Presidente do Sindicato da Indústria de Bebidas do Estado de Minas Gerais,



1
369

solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 939196 pelos motivos que
menciona.

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG, manifestando
seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição n° 28196. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n" 28196.)

TELEGRAMA
Do Sr. Marco Maciel, Vice-Presidente da República, comunicando sua

visita a esta Capital no dia 1413197 e respectiva agenda de compromissos
nesse dia.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 33197
Dá nova redação ao inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação-"A
rt. 157-	...................................................................................................

§ 1°- ..........................................................................................................
lii - subprojetos ou subatividades na classificação funcional-programática;".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir do exercício de 1998.
Saladas Reuniões, 18 de março de 1997.
Miguel Martini - Roberto Amaral - Paulo Schettino - Sebastião Helvécio -

Maria José Haueisen - Wilson Pires - Durval Ângelo - Marcos Helênio -
Alvaro António - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Dilzon Meio -
Amaldo Canarinho - Sebastião Costa - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira -
Aílton Vilela - Paulo Piau - João Leite - Simão Pedro Toledo - Anderson
Adauto - José Militão - Marco Régis - Carlos Pimenta - Francisco Ramalho -
José Braga.

Justificação: Esta emenda se mostra necessária na medida em que a atual
sistemática adotada pelo texto constitucional enfatiza a classificação dos
gastos por natureza da despesa, o que pouco tem contribuído para o
planejamento, inserindo linguagem excessivamente contábil na lei
orçamentária anual.

Melhor sistema tem sido adotado pela União, que faz o detalhamento da
despesa em nível de projeto e subprojeto, de atividade e subatividade.
Assim, evitam-se os valores de janela e passa a ser necessária a abertura de
crédito suplementar para o remanejamento de recursos de um subprojeto
para outro ou de uma subatividade para outra, ou seja, ao se remanejarem
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recursos de uma estrada para outra, por exemplo, toma-se necessária a
autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. Trata-se de
uma classificação da despesa centrada em objetivos, preocupada com os
resultados da aplicação dos recursos públicos, enquanto a classificação
adotada em nosso Estado é baseada na natureza da despesa, na
classificação contábil dos gastos, tomando mais dificil'sua compreensão por
parte da população.

Na certeza de que esta Casa Legislativa busca a transparência dos atos e
dos fatos afetos à administração pública e na intenção de contribuir
efetivamente para o acompanhamento e a fiscalização de toda a execução
do orçamento do Estado, esperamos contar com o apoio dos nobres pares á
aprovação desta proposta.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de três dias, para
receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.122197
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua propriedade ao

Município de Miradouro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Miradouro terreno de sua propriedade com 20m (vinte metros) de frente por
20m (vinte metros) de fundos, num total de 400m 2 (quatrocentos metros
quadrados), no local denominado Fazenda Vargem Alegre, no perímetro
urbano da sede do município, recebido em doação do mesmo município, de
acordo com a Lei Municipal n°423, de 3 de fevereiro de 1968, e a escritura
n° 3.562, de 23 de março de 1968, e conforme a folha 243 do livro 3-A do
Cartório de Registro de Imóveis dos Municípios de Vieiras e Miradouro, da
Comarca de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de março de 1997.
Sebastião Costa
Justificação: O terreno em apreço foi doado ao Estado de Minas Gerais

para construção de um posto de saúde, a qual já foi feita em outro local
acertado posteriormente com a municipalidade, o que dispensa a
preocupação original da doação. O município .recisa do terreno para
construção de prédio que abrigará as instalações cia Secretaria Municipal de
Educação.

- 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°1.123/97
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Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua propriedade ao
Município de Miradouro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Miradouro uma área de sua propriedade, com 1.319,20m 2 (mil trezentos e
dezenove virgula vinte metros quadrados), ou seja, 19,40m (dezenove
metros e quarenta centímetros) de frente e 68,00m (sessenta e oito metros)
de fundo, situada à Rua Santo Antônio, perímetro urbano da sede do
município, recebido em doação do mesmo município, de acordo com a Lei
Municipal n° 423, de 3 de fevereiro de 1968, e escritura de 29 de março de
1962, registrada em 30 de março de 1962 sob o n° 1.750, conforme a fi. 296
do livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis dos Municípios de Vieiras e
Miradouro, na Comarca de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 1997.
Sebastião Costa
Justificacão: A área em apreço foi doada ao Estado de Minas Gerais para

a constre:: de um posto de saúde, mas esta já foi feita em outro local
acertado .. steriormente com a municipalidade, o que dispensa a
preocupação original da doação.

Agora, o Município de Miradouro precisa do terreno para a construção de
prédio que abrigará as instalações de sua creche municipal.

- 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° 2.051197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que

pede sejam solicitadas ao Presidente da Comissão Executiva Estadual da
Questão Indígena em Minas Gerais as informações que enumera,
relacionadas com terras e grupos indígenas. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.052197, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que encaminhe a esta Casa o
projeto da nova lei orgânica da Polícia Civil do Estado. (- A Comissão de
Defesa Social.)

N° 2.053197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas à
adesão do Estado ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
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N° 2.054197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando licença de seu

mandato nos dias 7 e 814197. (- A Mesa da Assembléia.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Hely

Tarqüinio e outros.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de
Política Energética e dos Deputados Maria OUvia, Wilson Pires, Bilac Pinto
(6), Marcos Helênio (3), Anderson Adauto (6), Alencar da Silveira Júnior (2),
Arnaldo Penna, Paulo Schettino (2) e Alberto Pinto Coelho (3).

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe os trabalhos

ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 23 do Regimento Interno, destinar
a 1a Pane desta reunião a receber o Exmo. Sr. Dom Serafim Femandes de
Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, que discorrerá sobre o
tema "A Fraternidade e os Encarcerados". Estão suspensos os trabalhos
ordinários.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

j2 Fase
Abertura de Inscrições

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à ta a Presidência
passa â 23 Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 209 do

Regimento Interno, encerra-se hoje o prazo de três dias para a apresentação
de emendas em 20 turno à Proposta de Emenda à Constituição n° 32197, do
Deputado Dinis Pinheiro e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 41 da
Constituição do Estado, prevendo a atuação do Poder Legislativo no
desenvolvimento da política de regionalização.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Política Energética -
aprovação, na 32a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 1.866, 1.867,
1.870 a 1.873196, do Deputado Gil Pereira; e pelos Deputados Maria Olivia -
sua ausência do País no período de 2213 a 1 014197 (Ciente. Publique-se.);
Bilac Pinto (6) - falecimento da Sra. Irene Pelegrine, em Careaçu (Ciente.
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Oficie-se.); indicando para substituir o Deputado Cleuber Carneiro, como
membros suplentes, os Deputados Rêmolo Aloise, na Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 10195;
Wilson Pires, na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 25196; Djalma Diniz, na Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°26/96; e Paulo
Piau, na Comissão Especiaal para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 29196; e indicando o Deputado Djalma Diniz como
membro suplene da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 30196, em substituição ao ex-Deputado Jairo
Ataíde". Marcos F-1elênio (3) - indica para substituir o Deputado ivo José,
como membros suplentes, os Deputados Anivaldo Coelho, na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
1195; Adelmo Carneiro Leão, nas Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 8195, 25, 27 e
28196; e, como membro efetivo, a Deputada Maria José Haueisen, nas
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 7195, 29 e 30196; Anderson Adauto (6) -
indicando para substituir o Deputado Bonifácio Mourão, como membros
efetivos, os Deputados Antônio Roberto, nas Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 12 e
18195; Jorge Eduardo de Oliveira, nas Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 2, 4 e 10195 e
22196; e, como membro suplente, o Deputado José Henrique. na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
25196; para substituir o Deputado Geraldo Rezende, como membro efetivo, o
Deputado Antônio Júlio, nas Comissões Especiais para Emitirem Pareceres
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 2 e 4195, 23, 25 e 27196.
e, como membros suplentes, os Deputados Anderson Adauto, na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ri0

28196; e Geraldo da Costa Pereira, nas Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s 1, 6 e 19195, 29
e 30196; Alencar da Silveira Júnior (2) - indicando para substituir o Deputado
Marcelo Gonçalves. como membro efetivo, o Deputado lbrahim Jacob, nas
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propos:as de
Emenda à Constituição n°s 27 e 30196, e, como membro suplente, o
Deputado José Braga, na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 28196; Arnaldo Penna - indicando o
Deputado Roberto Amaral para substituir a Deputada Maria Olivia, como
membro suplente, nas Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n°s 2, 6 e 19195, 23, 29 e 30196;
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Paulo Schettino (2) - indicando o Deputado Ambrósio Pinto para substituir o
Deputado Dilzon Meio, como membro efetivo, nas Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°5 12195,
22, 26 e 25196, e para substituir o Deputado Marcelo Cecé, como membro
suplente, nas Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 4 e 8195; Alberto Pinto Coelho (3) -
indicando, como membros efetivos, na Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 27196, o Deputado
Glycon Terra Pinto em substituição ao Deputado Carlos Murta; na Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
8195, o Deputado Antônio Genaro em substituição ao Deputado Luiz Antônio
Zanto; e nas Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n os 4195 e 22196, o Deputado Sebastião
Helvécio em substituição ao Deputado Elmo Braz (Ciente. Designo. Cópia às
Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.); e Wilson Pires - indicando o
Deputado Wilson Trópia para Vice-Líder do Bloco Liberal (Ciente. Cópia às
Lideranças e à Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio e outros,

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a CEMIG
pelos 45 anos de existência, a serem comemorados no dia 2215197. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art.
244 e oportunamente marcará a data.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de

plano, que não há "quorum" para a votação da matéria, motivo pelo qual
solicitamos 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 20, às 9 horas e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 368 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia seis de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Penna, Ailton Vitela e Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão.
Devido à ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trôpia assume a
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direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião. Após, solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado Ailton Vilela os
Projetos de Lei nus 55, 64 e 175195; 642, 676, 926, 930, 932, 936, 940, 943,
944 e 957196; e ao Deputado Amaldo Penna, os Projetos de Lei n os 271195;
708, 711, 964, 966, 967, 970, 972 a 976, 980, 981, 983, 964 e 986196. Passa-
se à 2a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre matérias sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres,
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei n°5 55, 64, 175195 (relator
Deputado Aílton Vilela); 271195, 708 e 711196 (Deputado Amaldo Perna).
Passa-se à discussão e à votação dos projetos sujeitos à deliberação
conclusiva da Comissão. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os Projetos de Lei nus 842, 878, 928, 930, 932, 938, 940, 943,
944, 957196 (relator: Deputado Ailton Vilela); 964, 966, 967, 970, 972 a 976,
980, 981, 983, 984 e 986196 (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, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Wilson Trópia.

ATA DA 543 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e discutir
assuntos de interesse da Comissão. A Presidência suspende os trabalhos por
10 minutos para que os Deputados possam participar de processo de
votação em Plenário. Reabertos os trabalhos, com o mesmo "quorum" de
abertura da reunião, o Presidente faz a leitura da seguinte correspondência:
Ofício n° 034197, do Gabinete da Casa Civil-PR, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 8f2/97; Ofício n°015/97, da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento	stentável, informando a celebração de
convênio com o Ministério de : ãncia e Tecnologia, que propiciará os
estudos sobre lençóis subterrâneos da região Norte de Minas, conforme o
Requerimento n° 1.604196, do Deputado Carlos Pimenta; Oficio n°01/97, da
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SUDENE, informando a realização da Ecotecnológica 1997, no dia 1 0 de
abril, em Curitiba; cópia de convêrtlb celebrado entre a CODEVASF e a
PMMG, publicado no "Diário do Legislativo' do dia 2111197. Encerrada a ?
Parte da reunião, passa-se à 23 Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição da Comissão. O Presidente apresenta requerimento,
propondo os seguintes temas para serem debatidos nesta Comissão:
esquistossomose no tio Cipó - extensão do problema aos pontos turísticos da
região do Cipó; Agenda 21 - inserção de Minas Gerais nas diretrizes
programáticas da Agenda; recuperação ambiental da lagoa da Pampulha;
Rio 92 + 5 - informação; Lei da Pesca - regulamentação; Lei "Robin Hood" -
debate sobre as diretrizes de distribuição do "ICMS ecológico" e veiculação
de informações aos municípios; tratamento e disposição do lixo urbano. O
Deputado Ronaldo Vasconcellos solicita a palavra pela ordem e apresenta os
seguintes requerimentos: solicitando seja convidada a Prof Maria das
Graças Ferreira e outros integrantes do Centro Mineiro para a Conservação
da Natureza, com a finalidade de apresentarem o programa sobre o 1
Encontro Mineiro de Conservação da Natureza, que será realizado nos dias
21 a 24 de setembro, no Município de Viçosa; seja debatida a questão da
esquistossomose no rio Cipó, com o fim de buscar soluções, para equacionar
os problemas, e sejam debatidas na Comissão as iniciativas e a inserção da
administração pública do Estado de Minas Gerais nas diretrizes
programáticas da Agenda 21. Os dois últimos requerimentos, apresentados
pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, serão anexados ao requerimento do
Deputado Raul Lima Neto, por se tratar de matéria semelhante, já
apresentada. A seguir, o Deputado Anivaldo Coelho é convidado a assumir a
Presidência e, na oportunidade, coloca em votação o requerimento do
Deputado Raul Lima Neto, o qual é aprovado por unanimidade. O Deputado
Raul Lima Neto reassume a Presidência e este coloca em votação os
requerimentos apresentados pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, os quais
são aprovados. A Presidência, ainda nesta fase, solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que faça a leitura de dois requerimentos que se encontram
sobre a mesa: o primeiro, do Deputado Paulo Piau, solicita a realização de
reunião conjunta da Comissão de Agropecuária e Política Rural e desta
Comissão, para se discutir sobre o plantio do cerrado; o segundo, da
Deputada Maria José Haueisen, solicita a realização de uma audiência
pública no Município de Teófilo Otõni, com os membros das Comissões de
Assuntos Municipais e Regionalizacão, de Ciência e Tecnologia, de Política
Energética, Hídrica e Minerária e desta Comissão, para se debater a
implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE - naquele
município. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do dia, com a discussão e a votação de matéria de
deliberação conclusiva da Comissão. 0 Presidente informa que o
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Requerimento n° 1.838196, do Deputado Geraldo Rezende, foi incluído em
ordem do dia para ser retirado de tramitação, nos termos do art. 288 do
Regimento Interno, pedido que é deferido pela Presidência. A seguir, o
Presidente ressalta que está honrado em presidir esta Comissão e, cumprida
a finalidade da reunião, agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Anivaldo Coelho, Presidente - Ronaldo Vasconcelios - Antônio Roberto -

Kemil Kumaira.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral, Olinto Godinho e Maria José Haueisen, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Vice-Presidente,
Deputada Elbe Brandão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa ser a
finalidade da reunião dar posse ao Presidente e apreciar a pauta. Em
seguida, convida o Deputado Paulo Piau para tomar assento à mesa,
empossa-o como Presidente da Comissão e passa-lhe a direção dos
trabalhos. O Deputado Paulo Piau agradece aos parlamentares a escolha de
seu nome para Presidente e designa a Deputada Elbe Brandão para relatar a
Mensagem n° 108196, do Governador, que dispõe sobre legitimação de
terras devolutas. Encenada a 1a Parte da reunião, a Presidência passa à ?
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Deputada Elbe Brandão solicita prazo regimental para emitir
parecer sobre a Mensagem n°108/96, do Governador, o que é deferido pelo
Presidente. A seguir, essa parlamentar apresenta requerimento solicitando
sejam convidadas autoridades que menciona para participarem de reunião
da Comissão com a finalidade de se discutir a cultura de algodão, baseada
na plantação de sementes transgênicas, como alternativa geradora de
emprego e renda no Norte de Minas. A pedido do Deputado Roberto Amaral,
acatado pela Deputada Elbe Brandão, foi incluído o nome do Presidente da
Câmara Setorial de Algodão do Estado. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. A Deputada Elbe Brandão apresenta um segundo
requerimento, em que solicita sejam convidadas as autoridades
mencionadas para debater sobre o MERCOVALE, na Comissão. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento. E aprovado também requerimento do
Deputado Roberto Amara[, em que solicita seja convidado o Dr. Luiz Antônio
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de Passos Curado, Supervisor do PROMOVASF, para fazer uma
explanação, em reunião da Comissão, sobre o seminário e os "workshops"
do MERCOVALE, marcados para 27 a 31 de maio, em Montes Claros. O
Deputado Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão e
apresenta dois requerimentos: no primeiro solicita a realização de reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para debater o plantio no
cerrado, com representantes da Associação de Plantio Direto no Cerrado, do
Centro Nacional de Pesquisa do Milho e Sorgo e da Rede de Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas; no segundo, solicita o apoio logístico da
Assembléia e a cessão de espaço para a realização do Seminário Nacional
de Fomento Florestal, em conjunto com a Associação Brasileira de Florestas
Renováveis, o IEF e a Sociedade Brasileira de Silvicultura, nos dias 19 e 20
de agosto do corrente ano. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de marco de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral - Maria José Naueisen e Elbe

Brandão.
ATA DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.267
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia doze de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Wilson Pires, Ronaldo Vasconcelios e Péricles Ferreira, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Péiicles Ferreira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
passa a palavra ao relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos, para proceder â
leitura do seu parecer, o qual conclui pela manutenção do veto parcial à
Proposição de Lei n° 13.267. Submetido a discussão e a votação, o parecer
é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a Presidência suspende a
reunião por 15 minutos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos, a
ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião e não havendo mais
assunto a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos Deputados e
encerra os trabalhos desta Comissão Especial.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Wilson Pires, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Péricles Ferreira.
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ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas do dia treze de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Miguel
Barbosa e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos
os trabalhos. Em seguida, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita à Deputada Elbe Brandão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência acusa o recebimento
dos seguintes ofícios: da Presidência da CEMIG, encaminhando o 13°
Balanço Energético Estadual 1978-1995; da Andrade Gutierrez Mineração e
da Mineração Rio Novo, comunicando o recebimento do prêmio Minas
Ecologia/96, na categoria solo, pela Mineração Rio Novo; do Secretário de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, informando que o
Departamento de Recursos Hídricos do Estado está finalizando os
entendimentos para a celebração de convênio com o Ministério de Ciência e
Tecnologia, o qual propiciará a realização de estudos sobre lençóis
subterrâneos localizados na região Norte de Minas, conforme fora solicitado
por meio do Requerimento n°1.084/96, do Deputado Carlos Pimenta. Dando
seguimento aos trabalhos, a Presidência designa o Deputado Miguel Barbosa
relator dos Requerimentos n°s 1.866, 1.876, 1.870, 1.871, 1.872 e 1.873196.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. A
Presidência submete a votação o requerimento da Deputada Maria José
Haueisen em que solicita a realização de audiência pública em Teófilo Otôni,
em reunião conjunta das Comissões de Política Energética, Hídrica e
Minerária; de Meio Ambiente; de Ciência e Tecnologia e de Assuntos
Municipais e Regionalização, para debater a implantação de Zona de
Processamento de Exportação - ZPE nesse Município, o qual é aprovado. A
Presidência submete à apreciação dos parlamentares proposta de programa
para os trabalhos da comissão em 1997, prevendo a realização de quatro
reuniões complementares do Ciclo de Debates sobre Política Minerária,
iniciado em 1996; audiências públicas em Belo Horizonte para discutir a
privatização da Cia. Vale do Rio Doce, em Teôfilo Otõni para debater a
implantação de Zona de Processamento de Exportação, em Cristália ou
Grão-Mogol, para discutir as conseqüências causadas pela construção da
barragem de lrapé; além da participação da Comissão em seminários e
simpósios. Os Deputados Miguel Barbosa e Elbe Brandão tem opinião
favorável às propostas e se comprometem a apresentar algumas sugestões
visando a incrementar as atividades da Comissão. Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário. O Deputado Miguel Barbosa emite pareceres orais favoráveis à
aprovação dos Requerimentos n°5 1.866, 1.867, 1.870, 1.871, 1.872 e
1.873196, do Deputado Gil Pereira. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a tavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Elbe Brandão.

ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia treze de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini. Sebastião
Navarro Vieira, Antônio Roberto, José Braga, Roberto Amaral e Durval
Angelo, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Péricles Ferreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte correspondência: Ofício Circular n° 51196,
do Governo do Estado de Minas Gerais; Ofícios nos 56196, da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte; 87196, da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de
Minas; 444196, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal; 481196, do Ministério da Cultura; 549 e 550196, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento; 561196, do Ministério da
Justiça - Secretaria dos Direitos da Cidadania; 1.359196 e 11197, do Tribunal
de Contas do Estado; 13197, da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SUCOR -, e 21197, da Câmara Municipal de
Uberlândia; ofícios da Cia. Vale do Rio Doce, do Tribunal de Contas do
Estado e da Casa Silva Pontes Ltda., de Viçosa; e telegramas dos Srs.
Edson Gonçalves Soares, Presidente da AMUC, e Cloves Rodrigues,
Prefeito Municipal de Campanário. Em seguida, passa à P Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Deputado José Braga apresenta requerimento em que solicita seja
convidado o Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, para
prestar esclarecimentos a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei n°
627195, do Deputado Raul Lima Neto. O Deputado Durval Angelo apresenta
requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Dáiio Grossi,
Coordenador-Geral da Região Administrativa da Vertente do Caparaó, para
prestar esclarecimentos sobre a constituição da referida região
administrativa. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. A seguir, passa-se à? Fase da Ordem do Dia, 0
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Deputado José Braga, relator do Projeto de Lei n° 994196 no 1 0 turno, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. O relator do Projeto de Lei n° 996196,
Deputado Antônio Roberto, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
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, 19 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Paulo Pettersen - Roberto

Amaral - Sebastião Navarro Vieira - José Braga.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA CONHECER A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG,
INCLUINDO OS NÃO-REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO
INTERIOR
As quinze horas e quinze minutos do dia treze de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Gilmar Machado, Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau, membros da
Comissão supracitada. Estão presentes também os Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Péricles Ferreira e Durval Angelo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Alberto Pinto Coelho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é apreciar o
Relatório Final da Comissão, cujo relator é o Deputado Gilmar Machado.
Tendo sido distribuído avulso do documento na última reunião, o relator faz a
leitura apenas das conclusões do trabalho. A Presidência coloca o Relatório
em discussão. Nesta fase, o Deputado Paulo Piau apresenta requerimento
solicitando a votação destacada das itens 4.1 e 4.11, constantes nas
conclusões do Relatório Final, O Deputado Alberto Pinto Coelho apresenta
requerimento solicitando a votação destacada dos itens 4.3, 4.6, 4.9, 4.10 e
4.11. A Presidência defere os dois requerimentos, informando ao Deputado
Alberto Pinto Coelho que o seu pedido de destaque do item 4.11 fica
prejudicado pelo pedido do Deputado Paulo Piau. A Presidência comunica
também que se encontra sobre a mesa a Emenda n° 1 ao Relatório Final, de
autoria do Deputado Paulo Piau, que será votada em momento oportuno.
Encerada a discussão, a Presidência coloca em votação o Relatório Final da
Comissão, salvo emenda e destaques. Fica o Relatório aprovado por
unanimidade. A Presidência coloca em votação a Emenda n° 1, apresentada
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pelo Deputado Paulo Piau, cujo objetivo é substituir a expressão "dividas das
Prefeituras" por "dividas do Estado e das Prefeituras" no item 4.8 do
Relatório. A emenda é aprovada também por unanimidade. Passando á fase
de votação dos destaques, a Presidência anuncia a votação do item 4.1.
Usam da palavra, para encaminhar a votação, os Deputados Paulo Piau e
Gilmar Machado. Colocado em votação, é o item 4.1 rejeitado, com o voto
contrário do Deputado Gilmar Machado. Anunciada a votação do item 4.3,
fazem seu encaminhamento os Deputados Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau
e Gilmar Machado. O item 4.3 fica aprovado, com uma alteração em sua
redação, proposta pelo Deputado Paulo Piau: onde constava "sustação
imediata" passa a constar 'procedimentos visando a sustação". O Deputado
Alberto Pinto Coelho apresentou voto contrário ao item 4.3. Colocado em
votação o item 4.8, cuja redação foi alterada pela aprovação da Emenda n°
1, e após o encaminhamento do Deputado Alberto Pinto Coelho, fica o
referido item aprovado. O Deputado Alberto Pinto Coelho encaminha a
votação do item 4.9, o qual é aprovado, após a alteração da redação: onde
se lia "reestruturação" passa-se a ler 'ampla reestruturação". O item 4.10
tem sua votação encaminhada pelos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Gilmar Machado e é aprovado na forma original. Colocado em votação e
após ser a votação encaminhada pelos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Gilmar Machado e Paulo Piau, é o item 4.11 rejeitado. A Presidência
suspende a reunião por alguns minutos para que seja feita a nova redação
do Relatório Final, Reabertos os trabalhos, a Presidência consulta os
membros da Comissão se a nova redação do parecer confere com as
alterações aprovadas na reunião. Estando todos os membros de acordo, a
Presidência declara aprovada a nova redação do Relatório Final. A
Presidência suspende novamente a reunião por 5 minutos para a lavratura
da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Paulo Piau
que proceda ã leitura da ata desta reunião, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a
Presidência agradece a presença e a colaboração dos parlamentares que a
integram e dá por encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Paulo Piau - Alberto Pinto Coelho - Gilmar

Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.036/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório
O Projeto de Lei n° 1.036196, do Deputado Paulo Schettino, pretende

declarar de utilidade pública a entidade Os Diletantes, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Em obediência aos trâmites regimentais, foi o projeto submetido ao exame
da Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua
tramitação e apresentou-lhe a Emenda n°1.

Agora vem a matéria a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Os Diletantes é uma entidade que apresenta projetos voltados para a

pesquisa e o estudo da arte dramática, não só no gênero adulto, como
também no infantil e no infanto-juvenil.

Num país onde as manifestações culturais são tão pouco valorizadas e
raras, iniciativas como as da referida instituição adquirem grande
importância para a comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.036196 no 10

turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
José Henrique, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.057/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em pauta dispõe
sobre reversão de imóvel para o Município de Conceição das Pedras.

Aprovado no 1 0 turno com a Emenda n° 1, o projeto vem agora a esta
Comissão para ser objeto de parecer de 2 0 turno. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art. 196, § 1 0, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Como foi salientado anteriormente, a proposição tem por escopo fazer

reverter ao município área que este doara ao Estado com a finalidade
expressa de ali instalar um posto de saúde. Passados 15 anos, não tendo o
Estado cumprido o pactuado, é justa a reversão proposta, pois a
municipalidade pretende instalar um centro comunitário naquele terreno.

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

1.057196 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
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Miguel Martini, Presidente - Paulo Pettersen, relator - José Braga - Marcos

Helênio - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI t'J° 1.057196
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de

Conceição das Pedras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel ao Município de

Conceição das Pedras constituído de terreno com área de 360m 2 (trezentos
e sessenta metros quadrados), situado no Bairro São José do Pinhal, no
Município de Conceição das Pedras, havido por doação conforme escritura
pública registrada sob o n° 21135, a fis. 105 do livro 2-6 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção
da sede do Centro Comunitário do Bairro São José do Pinhal.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 2352 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução n°1.124/97 - Projeto de Lei n° 1.125197
- Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Anivaldo Coelho, Durval Ângelo, lvo José. Miguel Martini, Raul Lima Neto e
Olinto Godinho - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ja Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

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

Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Emiano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Miguel Garbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral
- Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

1 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata

- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, 1 0-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal Federal,

informando que essa Corte declarou inconstitucionais o "caput" do art. 79 da
Constituição do Estado e a expressão tios mesmos direitos" constante na
primeira parte do § 1 0 do mesmo art. 79 e declarou constitucionais a
expressão "os mesmos direitos" da oração final do § l O do art. 79 e o § 20
desse mesmo artigo.

Do Sr. Helenês Cândido, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás, informando a composição da Mesa Diretora dessa Assembléia
para o biênio 1997-1996.

Do Sr. Carlos Henrique Domas Brant, Presidente do Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais, solicitando
desta Casa a rejeição do veto oposto pelo Governador do Estado à
Proposição de Lei n° 13.256. (- Anexe-se à Proposição de Lei n° 13.286.).

Do Sr. Arnaldo Ziller, da AZJ Publicidade, agradecendo o envio dos dois
primeiros volumes da "Coleção Política de Minas", editada por esta
Assembléia.

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

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

PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM N° 108196

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

A fim de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a este Legislativo,
por via da mensagem em epígrafe, 503 autos de processos administrativos
de legitimação de terras devolutas do Estado, instruídos pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -,
dos quais 500 processos dizem respeito a lotes urbanos e 303 a lotes em
zona rural.

Em observância às regras contidas na Decisão Normativa da Presidência
n° 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação da matéria, compete-nos, nesta
fase preliminar, examinar os pressupostos legais.

Fundamentação
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Os dispositivos constitucionais supramencionados conferem à Assembléia
Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou
a concessão de terras públicas, ressalvado o disposto no art. 247, § 3 0 , da
Carta Estadual.

As exceções a que se faz remissão se referem á alienação ou à concessão
de terra pública abrangida pelo plano de reforma agrária estadual, previsto
em lei, e á concessão gratuita de domínio.

Examinados os autos remetidos, verificamos que nenhum deles se ajusta
às citadas ressalvas e que somente um processo deve ser convertido em
diligência à RURALMINAS - o que será feito ainda nesta reunião.

Os demais autos de processos foram devidamente instruídos e devem,
desde já, a bem do bom andamento dos trabalhos, compor os anexos do
projeto de resolução a seguir apresentado por este órgão colegiado,
conforme determina a referida decisão presidencial.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte projeto de

resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.124/97

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
especificadas nos termos dos Anexos 1 e II desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Ari. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Roberto Amaral - Maria

José Haueisen.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento interno.

* - Os referidos Anexos foram publicados na edição de 2213197 do Diário do
Legislativo.

PROJETO DE LEI N° 1.125197
Regulamenta o processo de municipalização de escolas estaduais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Os processos de municipalização de escolas estaduais serão

efetuados por intermédio de conv'hio entre a Secretaria Estadual de
Educação e o respectivo município.

Parágrafo único - Os convênios somente serão firmados com municípios
que comprovadamente;

- possuam capacidade financeira para manter a unidade de ensino, em
conformidade com os percentuais e as diretrizes estabelecidas pelas
Constituições Federal e Estadual e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação;

II - houverem atendido plenamente a demanda por educação infantil em
creches e pré-escolas, em conformidade com a competência estabelecida
pelo art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Art. 20 - Estipulando o convênio a adjunção ou a disposição de pessoal da
rede estadual, assegura-se a estes;

- manutenção da remuneração, dos benefícios e das vantagens já
percebidas, caso superiores às concedidas pela rede municipal;

II - imediata isonomia com os servidores do município, sempre que estes
perceberem remuneração mais vantajosa.

Art. 30 - A alienação ou a "oneração" de bens imóveis das unidades de
ensino dependerão de parecer autorizativo da Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que o fará no prazo de 20 (vinte)
dias.

§ 1° - Da decisão caberá recurso ao Plenário da Assembléia.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 50 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de março de 1997.
Gilmar Machado
Justificação;
1 - Da competência
Esta proposição ampara-se no art. 61 da Constituição do Estado de Minas

Gerais, que confere à Assembléia Legislativa competência para dispor sobre
servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu
regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civil (inciso IX); bens do domínio público e aquisição onerosa e alienação de
bem imóvel do Estado (incisos XIV e XV); e, no inciso XVIII, sobre matéria
de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da
República, o qual, por seu turno, prevê, no inciso IX, a competência da União
para legislar sobre educação, cultura, ensino e deporto-

Ressalte-se, ainda, o poder fiscalizador conferido ao Poder Legislativo pelo
art. 74 da Constituição Estadual, o qual, segundo o seu § 1 0 , inciso 1,
abrange "a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato
( .... ) de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação".
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2- Do processo de municipalização
Segundo dados da Secretaria Estadual da Educação, entre os anos de

1994 e 1996, foram municipalizadas não menos que 545 escolas estaduais,
com fundamento em parecer normativo do Conselho Estadual de Educação,
que confere à Secretaria de Educação total autonomia na transferência das
unidades de ensino.

A recém-aprovada Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LOB -, bem
como o também recente Fundo de Manutencão e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, trouxeram dispositivos que
efetivamente constituem forte incentivo ao processo de municipalização do
ensino fundamental, especialmente no que diz respeito à transferência de
verbas aos municípios que assumirem tal encargo. Não obstante, abre-se a
possibilidade de que haja busca desenfreada pela municipalização das
escolas estaduais por parte dos Executivos municipais, em detrimento da
educação infantil em creches e pré-escolas, prioridade primeira dos
municípios, segundo o mi. 11, inciso V. da LDB.

3- Dos servidores públicos das escolas municipalizadas
A situação dos servidores públicos, tendo-se em conta o processo de

municipalização tal qual ele se apresenta atualmente, apresenta-se
igualmente problemática.

Sem que se obtenham garantias da rapacidade financeira dos municípios
em assumir os encargos decorrentes das escolas recepcionadas, abrem-se
duas perspectivas, igualmente indesejáveis: ou o comprometimento das
finanças municipais com os gastos de pessoal ou a involução da carreira dos
servidores públicos, ao arrepio dos princípios constitucionais de respeito aos
direitos adquiridos. Em qualquer hipótese, com prejuízo para a qualidade do
ensino oferecido à população, principalmente em havendo a possibilidade de
servidores de uma mesma categoria e ocupando os mesmos postos de
trabalho desfrutarem de situação funcional e salarial diferenciada.

4. Dos bens do domínio público
Observa-se, atualmente, que o processo de municipalização de escolas

estaduais em Minas Gerais, que por vezes implica transferência da estrutura
material das unidades de ensino (terrenos, prédios e mesmo bens móveis),
vem sendo realizado à revelia de qualquer acompanhamento do Poder
Legislativo, o qual não deveria ser dispensado.

Após ressaltar a competência dos chefes de cada uma das pessoas
políticas para a administração dos bens públicos, o eminente Prof. Diógenes
Gasparini preleciona (Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1995, 43
ed., pág. 503): "Referidas competências, alerte-se, não podem ir além da
mera administracão. Não se prestam, portanto, para fundamentar a
"oneração" ou a alienacão. Daí, o Decreto-Lei Federal n°201, de 1967, que
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regula os crimes de responsabilidade de Prefeitos, ainda em vigor, nesse
particular, prever como crime dessa natureza alienar sem autorização
legislativa ou em desacordo com a lei (art. 1, X). Assim, nem a pretexto de
cumprir regras de administração essas autoridades não podem onerar (dar
em garantia, instituir aforamento, outorgar concessão de uso) ou alienar
(vender, doar, permutar).". (Grifos nossos.)

Impõe-se, portanto, a necessidade de o Poder Legislativo Estadual
disciplinar tais processos, sob pena de eventualmente assistirmos a
irreparáveis danos ao ensino de Minas Gerais, motivo pelo qual conto com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- 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.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, no final do ano

passado, apresentamos a esta Casa requerimento solicitando que o Estado
de Minas Gerais também participasse dos esforços do Governo Federal para
a simplificação dos impostos, com a criação do imposto denominado
Simples. Inclusive, elogiei, desta tribuna, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Posteriormente, em uma reunião da qual participei, a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa aprovou o nosso
requerimento com um substitutivo. Eu gostaria que V. Exa. pedisse à sua
assessoria que me informasse qual a situação atual do requerimento de
autoria deste Deputado, com relação à participação do Estado de Minas
Gerais na criação do imposto chamado Simples. E lógico que isso não
precisa ser respondido agora, de imediato. Eu gostaria apenas que me
informassem depois onde se encontra atualmente o requerimento de nossa
autoria solicitando que o Estado participasse do Simples.

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a questão para a assessoria,
para que o Deputado Ronaldo Vasconcellos seja informado oportunamente.

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

Deputados, senhoras, senhores, imprensa; assomo a esta tribuna para tratar
de um assunto sério, que aflige não só a minha pessoa, como também
entidades, sindicatos, políticos, a Associação dos Municípios da Microrregião
do Alto Paraopeba - AMALPA - e, principalmente, o Clube dos Empregados
da AÇOMINAS, que detém 20% das ações preferenciais da empresa.
Queremos alertar para a estratégica operação financeira que a Companhia
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Siderúrgica Belgo-Mineira está armando, com o apoio do Governo do
Estado, com o propósito de deter o controle acionário da AÇOMINAS.

Como se não bastasse a privatização da AÇOMINAS, o que a
desestruturou e causou desemprego, uma nova negociacão, através da
Belgo-Mineira, põe em risco o patrimônio da empresa, envolvendo a compra
da participação de alguns acionistas da siderúrgica - Grupo Mendes Júnior,
Bancos BON e Econômico e Aços Vilares, que somariam 43% do capital
votante. Não podemos admitir esse tipo de operação, que envolve
refinanciamento de dividas e desembolso de, aproximadamente,
US$700.000.000,00, operação conhecida como "chapa branca", ou compra
de empresa financiada com recursos públicos.

No momento em que o País se abre para o investimento do capital
estrangeiro, não entendemos o comportamento do Governador do Estado,
que não apóia a proposta da NAT STEEL, empresa de Cingapura, sudeste
asiático, que tem proposta concreta de investimento da ordem de
US$500.000.000,00 na AÇOMINAS e já estava negociando, inclusive com o
apoio do próprio Governo, antes mesmo de ser apresentada a proposta
estranha da Belgo-Mineira. A NAT STEEL propõe um investimento firme,
com dinheiro limpo. Traz propostas de modernização de equipamentos,
novas tecnologias e expansão da empresa, através de um programa feito
com os próprios trabalhadores. Portanto, alertamos e pedimos,
veementemente, uma reflexão do Governo para que apóie o projeto da NAT
STEEL e não faça opção por mais uma transação enganosa, que, com
certeza, não trará benefícios para a empresa, os trabalhadores e a região.
Alertamos, também, que as comunidades e os movimentos sociais, civis e
políticos da região estão mobilizados em apoio à proposta da NAT STEEL.
No dia 21 de março, amanhã, a AMALPA estará reunida às 9 horas, na
Câmara Municipal de Ouro Branco, a fim de discutir a questão e retirar um
documento que será entregue ao Governador do Estado, em audiência já
confirmada para o dia 25 de março, às 16 floras, reunião agendada pelo
Líder do PSDB, Deputado Ar 'do Penna, com lideranças políticas regionais.
No mesmo dia e horário d audiência, sindicalistas, trabalhadores e ex-
empregados da AÇOMINAS, com apoio do Prefeito de Ouro Branco, Silvio
José Mapa, fecharão a BR-040 em reforço ao protesto, ato organizado pelo
Deputado Anivaldo Coelho.

Essa transação da Belgo-Mineira é gravíssima, é motivo de repercussão
e denúncias por toda a imprensa do País. Tenho em mãos uma série de
fatos denunciando a questão. Infelizmente, ainda não vimos, na Assembléia,
nenhum pronunciamento a respeito desse assunto, visto que o Governo do
Estado tem apoiado todas as empresas internacionais que têm reivindicado
apoio no nosso Pais.
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O segundo assunto que quero abordar é uma matéria trazida pelo 'Estado

de Minas", no caderno intitulado 'Economia": "Resultado estimula
mineradoras. Exportação em 1996 é histórica, especialmente para Minas,
que contribuiu com 70% das vendas externas". Continuamos denunciando a
Companhia Siderúrgica Nacional, que detém uma mineradora em
Congonhas e tem uma siderúrgica em Volta Redonda, totalmente abastecida
com o minério de Congonhas, e não vemos o Estado se pronunciar a
respeito do assunto. Minas Gerais, na nossa opinião, está mandando minério
para Volta Redonda a preço de custo, e nenhuma providência está sendo
tomada a esse respeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje

ocupamos a tribuna para comentar o veto do Governador à Proposição de
Lei n° 13.260, que autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra Arquidiocesana
de Mariana o imóvel que especi1ca.

Nós, como autores do proje:. que originou essa proposição, sentimo-nos
no dever de informar aos Srs. Deputados e a toda a sociedade mineira os
problemas que estão sumindo com esse veto do Governador do Estado, Dr.
Eduardo Azeredo. Ao apresentarmos o projeto, no ano passado, tínhamos
como claro o seu sentido de justiça e até de reparação à Mitra de Mariana. E
dissemos o motivo. No dia 714165, a Arquidiocese de Mariana cedeu ao
Estado, na cidade de Senador Firmino, um imóvel com um prédio, para que
lá se instalasse uma escola da rede estadual de ensino. No final de 1995,
essa escola foi desativada, e o ex-Prefeito demoliu o prédio, vendendo a
madeira centenária, que deveria ser vista como patrimônio da
municipalidade. A madeira foi vendida para uma firma de Juiz de Fora. E,
não existindo nada na área, a paróquia solicitou a reversão desse terreno
para suas obras sociais. Nada mais justo que o projeto aqui tramitasse sem
sobressaltos, sem clima de passionalismo. E, Srs. Deputados, nós nos
deparamos com o veto do Sr. Governador do Estado; mais que isso, o
Govemador teve a coragem de alegar no seu veto - acredito eu que induzido
ao erro por sua assessoria - que 300 crianças estavam matriculadas no pré-
escolar daquela escola. Evidentemente, seria quase impossível que, em uma
única escola de um município pequeno como é Senador Firmino, existissem
300 crianças em idade e em condições de se matricularem no pré-escolar
municipal. Mas o Governador alegou, no seu veto, outro motivo grave: que
havia sido liberada uma verba para a reforma do referido prédio. Aliás,
temos dois documentos desencontrados: um fala na liberação de
R$143.000,00; outro, de R$243.000,00. Como se poderia reformar um prédio
inexistente, que já tinha sido demolido? Um verdadeiro absurdo! Começa a
ficar claro o que se quer esconder com esse veto. Será algum ato de
improbidade administrativa da ex-Prefeita ou até do parlamentar que



o

Eo

o

o-c

393
intermediou a verba, como sabemos muito bem, pois comunicou á Prefeitura
tal fato? Contamos com a compreensão do Líder do Governo nesta Casa,
Deputado Péricles Ferreira, que, desde o primeiro momento, mostrou-se
aberto a discutir a questão e sensível ao problema da municipalidade;
inclusive, já garantiu um encontro entre o Arcebispo de Mariana e o
Governador, na próxima semana.

Vejo que deveríamos apurar para onde foi o dinheiro destinado à reforma
de um prédio inexistente e se essa verba foi liberada pelo Programa de
Desenvolvimento dos Municípios - PADEM. Os Deputados governistas
padecem da ausência de liberação pelo Governo, neste ano, de verbas por
meio de um programa como esse.

Gostaria de registrar um oficio que recebi do Conselho de Assuntos
Econômicos da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, do Município de
Senador Firmino. Atesta-se, bem claro, na alínea "b" do documento: "O
prédio, embora velho, funcionou com aulas diurnas e noturnas até o ano de
1995, donde, já em ruína, foi demolido, e suas madeiras centenárias foram
negociadas pela Prefeita do município, para um adquirente de Juiz de Fora".
Diz mais o documento, na alínea "e": "Tendo sido desativada a escola, o
terreno encontra-se vago, razão que motivou a nossa pretensão de solicitar o
retorno do imóvel à Mitra Arquidiocesana de Mariana, mantenedora da
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição" Na alínea "d": "Hoje, há
necessidade de construir um centro social educativo no sentido de capacitar
a nossa população, donde sentimos a necessidade de volta do imóvel,
retomando-o à Mitra Arquidiocesana". Vem assinado por todo o Conselho de
Assuntos Econômicos da Paróquia, encabeçado pelo Pe. Luís Faustino.

Pergunto: diante de tantas evidências, o Governo insiste em manter esse
veto? Se insistir em mantê-lo, a que político se quer proteger: a quem liberou
a verba, ã Prefeita do PSDB, que deixou o cargo, ao atual Prefeito? Quem
estará acobertando o desvio de R$143.000,00 ou de R$243.000,00? Existem
dois convênios assinados.

Acho que é um caso que merece urna reflexão. Se, na próxima semana,
essa situação não for resolvida, não nos restará outro caminho a não ser o
de tomar as providências legais, porque o que está acontecendo é um
verdadeiro absurdo e afronta a todo cidadão de bem daquela cidade, a todos
que acham que o homem público deve pautar suas ações pela verdade,
probidade e honestidade. Aguardaremos até a próxima semana a conversa
do Governador do Estado com o Arcebispo de Mariana. Mas. desde já,
exigimos: se tiverem sido verbas do PADEM, esta Casa terá que apurar com
severidade.

Outro assunto, minhas senhoras e meus senhores, que nos traz aqui,
hoje, é a realização, ontem à noite, do júri popular do sistema carcerário,
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uma promoção do Grupo Tortura Nunca Mais e da Paróquia Cristo Redentor
do Barreiro de Cima. Este Deputado, juntamente com o Deputado João
Leite, participou como jurado do júri popular. Gostaríamos de registrar que
cerca de 2.500 pessoas ficaram concentradas em praça pública, durante
mais de duas horas, assistindo ao julgamento do sistema carcerário. O júri
popular foi presidido pelo ex-Procurador-Geral da República, Dr. Aristides
Junqueira, num trabalho brilhante e excepcional. mostrando, antes de tudo,
sua sensibilidade com relação às questões de justiça social. Sua presença
sempre foi marcante nos momentos centrais da sociedade brasileira, como
vimos no caso do "irnpeachment" de CoIlor. Lá também registramos a
participação, como advogados de acusação do sistema carcerário, de três
Promotores da Vara de Execuções de Belo Horizonte, Drs. Gilvan, Cláudia e
Shirley, que deram uma demonstração importante de que, quando o
Ministério Público quer estar do lado da cidadania e do povo, está realizando
sua função constitucional de fiscal da lei'e, antes de tudo, de estar do lado
dos mais excluídos e explorados da sociedade. Registramos ainda a
presença, como testemunhas naquele júri popular, da combativa e corajosa
defensora dos direitos humanos, D. Helena Greco, e de D. Luciano Mendes
de Almeida, Arcebispo de Mariana e ex-Presidente da CNBB, que deu o
testemunho do que viveu e vive presenciando hoje: as mazelas do sistema
carcerário brasileiro. Também ex-presos políticos, representantes do
Movimento Negro e de outros segmentos da sociedade estiveram lá, como
testemunhas no júri popular. Entre os jurados, registramos a presença dos
dois Padres do Barreiro de Cima, Pe. Gabriel e Pe. Paulinho, que deram
uma demonstração clara do que é a Igreja estar ao lado dos pobres e
oprimidos. Não poderia deixar de registrar a presença, como jurada, de uma
artista do cinema e da televisão, que vem se destacando por sua luta em
apcio às minorias excluídas, à cidadania e aos valores de justiça da
sociedade. Acho que isso é uma marca, uma característica importante de
sua personalidade: sua postura junto às populações mais marginalizadas. O
júri foi um grande sucesso. A participação de mais de 2 mil pessoas mostra
que a população está realmente querendo mudanças no sistema carcerário e
vai, de alguma forma, pressionar a nós, Deputados, para que essas
mudanças aconteçam. Esse júri popular não poderia registrar outro resultado
que não a condenação do sistema carcerário mineiro. Ao mesmo tempo,
vimos no júri a esperança de que haja mudanças no sistema carcerário, na
sociedade brasileira. Muito obrigado.

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

pessoas presentes nas galerias, amigos da imprensa, gostaríamos de ocupar
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o Grande Expediente para fazer uma abordagem ampla sobre a questão da
Vale do Rio Doce, tema presente nas discussões da economia nacional.
Infelizmente, sabemos que o Grande Expediente pode não acontecer na
tarde de hoje. Portanto, vamos utilizar este espaço, estes 15 minutos, que
também são importantes, a fim de tecermos comentários sobre o debate que
irá acontecer nesta Casa, amanhã, sobre a Vale do Rio Doce, que contará
com a presença do Presidente do BNDES, Dr. Luís Carlos Mendonça de
Barros, e do Dr. Aureliano Chaves, como conferencistas. Teremos ainda os
seguintes convidados: o Ministro do Trabalho, Dr. Paulo Paiva; a Senadora
Júnia Marise; o Deputado Federal do PT João Fassarella; o Deputado
Federal do PSDB Roberto Brant; o Brigadeiro Ivan Frota; o Presidente da
FIEMG, Dr. Stefan Salej; e o Presidente do Instituto Liberal, Dr. Aloisio
Garcia.

Falar sobre a importância desse debate é repetir aquilo que temos feito
nesta Casa, ou seja, a cobrança de debates sobre temas tratados em nível
federal, o que dificilmente ocorre. O Governo toma decisões sem consultar o
Poder Legislativo, o Congresso Nacional, sem consultar os Estados onde
estão localizadas as empresas, como é o caso de Minas Gerais, o berço da
Vale do Rio Doce. Devido à ausência de debates, esta Casa tem promovido,
há muito tempo, uma série de discussões sobre a Vale do Rio Doce.
Tivemos, nesta Assembléia, uma comissão especial que trouxe
representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, dos economistas, da
empresa e dó Governo para debater esse tema tão importante.

Hoje, existe uma decisão do BNDES para privatizar de qualquer maneira
a Vale do Rio Doce. No entanto, sequer aconteceu um debate, uma
discussão nesta Casa, e os Deputados mineiros não foram ouvidos.
Portanto, o debate de amanhã será de extrema importância, pois irá
demonstrar a nossa insatisfação, a insatisfação da maioria dos Deputados
mineiros com essa decisão do Governo Federal, com essa insanidade que é
privatizar a Vale do Rio Doce. O debate pode servir para que o BNDES
tenha um palanque, para que o seu Presidente venha aqui repelir aquilo que
tem falado através dos seus panfletos divulgados internamente, mas que não

E têm consistência nenhuma na argumentação em defesa da privatização da
Vale do Rio Doce, porque o argumento é o mesmo, ou seja, a aplicação dos
recursos obtidos com a privatização no pagamento da dívida pública e nos
investimentos sociais. Estamos cansados de ouvir esse argumento. A
primeira grande empresa da área industrial a ser privatizada foi uma

o empresa de Minas, a USIMINAS. Naquela oportunidade, trouxemos aqui o
Presidente do BNDES, que na época era o Dr. Modiano. Ele não conseguiu
convencer esta Casa, não conseguiu convencer a maioria dos Deputados de
que a privatização da USIMINAS era a melhor solução. As conseqüências

E
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estão aí: não houve dinheiro nenhum, porque só houve moeda podre. Não
houve dinheiro para se investir no social. Alegam que hoje a empresa é
enxuta e eficiente, mas ela já era enxuta, já era eficiente e já tinha prestígio
no cenário internacional. Com relação à Vale, então, nem se fala. Se a
USIMINAS tinha prestigio em nível internacional, talvez a Vaie tenha até
mais prestigio do que o próprio Governo brasileiro. No entanto, o Governo
fala em pnvatizar a Vale para que ela fique enxuta, mais eficiente, para que
fique livre das amarras da burocracia estatal, para competir melhor no
mercado internacional. isso é uma baleia, isso não convence ninguém.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero apenas dizer que me
alio a V. Exa. e me coaduno com suas palavras, quando diz que a Vale do
Rio Doce tem mais prestígio do que o Governo Federal. Evidentemente,
precisamos mudar. Estamos em mudança de era, em mudança de época, de
milênio até. Não é possível que continuemos a insistir numa falha do
passado, quando o Estado se preocupava em ser empresário, deixando de
cumprir sua função principal, a de coordenador da casa, da família, como um
pai. Não se pode conceber que um pai de família deixe de incentivar os
filhos para que todos tenham a mesma oportunidade de competir e de
vencer dentro da família. O Estado é urna família. O Presidente da
República, sem dúvida, tem dado demonstrações de não ser um grande
administrador, deixando nossas estradas no caos em que se encontram,
abandonando a saúde, a educação e a agricultura talvez no maior descaso
de toda a história da República do nosso País. Entretanto, não podemos ser
sistematicamente contra ele, quando alguns de seus sábios assessores
talvez o tenham convencido de que o Estado precisa cuidar de seu dever de
Estado, ou seja, de dar a todos a mesma condição de competir, de cuidar da
educação, de cuidar da saúde, de fomentar a indústria, o consumo, a
produção, e nunca competir. Sem dúvida, o monopólio dessas estatais tem
causado um prejuízo muito grande ao capitalismo moderno, que o Brasil está
longe de atingir, exatamente por não podermos definir o sistema em que
vivemos.

Nobre Deputado Ivo José, V. Exa. sabe muito bem que a Vale do Rio
Doce não pagou, somando-se aos 10% de obras sociais, 115 sequer da
arrecadação de seu lucro líquido ao Estado. De quase R$700.000.000,00 de
arrecadação, ela não chegou a pagar mais de R$1 13.000.000,00. O subsolo
é da Nação, é da União Se ela pagasse o imposto devido simples, que nos
países do Primeiro Mundo ultrapassa 50%, sem dúvida o Estado não
precisaria estar tomando emprestado o que tomou da Vale do Rio Doce, que
acaba sendo um Estado dentro do outro.

Assinei essa lista contra a prívatização da Vale do Rio Doce porque o
nosso companheiro me pediu que o fizesse e, no momento, diante da
situação instável da cobrança de impostos indevidos de quem não deve e da
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não-cobrança dos que devem Sou plenamente favorável a que o Estado
privatize tudo a toque de caixa e tenhamos uma competição sadia e um
capitalismo moderno em nosso País, e não essa situação de um Estado
dentro de outro Estado. Muito obrigado.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, é lamentável que o Deputado
Raul Lima Neto tenha se arrependido de ter assinado o manifesto contra a
privatização da Vale do Rio Doce.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Não me arrependi porque a
atual...

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados. È lamentável
que o Deputado Raul Lima Neto tenha feito agora esta declaração, uma vez
que está sendo divulgado por todo o Estado de Minas Gerais que ele foi um
dos signatários do manifesto contra a privatização da Vale do Rio Doce. O
Deputado deveria fazer um outro manifesto dizendo porque ele é contra a
privatização da Vale do Rio Doce, porque não o temos visto fazer essas
manifestações favoráveis publicamente.

Sr. Presidente, tenho em mãos um relatório do ano passado da comissão
presidida pelo Deputado Anivaldo Coelho, cujo relator é o Deputado Arnaldo
Penna. E vejo que pouco se divulga das discussões e dos debates que aqui
ocorreram em tomo desta questão, e parece que Minas está calada,
acomodada diante dessa privatização, que terá um impacto muito grande na
economia nacional.

Estivemos num ato público, sexta-feira passada, em Itabira, com o
comparecimento de mais de 10 mil pessoas lotando a praça e mostrando a
indignação e a revolta daquela população e dos mineiros contra essa atitude
do Governo, que usa o método de privatizar sem remeter o assunto ás
instãncias da sociedade para ser discutido. Não é à toa que a OAB esta
acionando judicialmente o Governo Federal e o BNDES contra a privatização
da Vale, porque o Governo, na ânsia de fazer a privatização, comete
aberrações e erros primários, como é o caso de fornecer informações
privilegiadas à própria empresa que tem grande interesse na compra da
Vale, que é a Anglo American, hoje representada pela Merryl Linch. Merryl
Linch que, na verdade, é o Banco que fez a avaliação para o BNDES da
Vale do Rio Doce. Informações privilegiadas já vimos à época da USIMINAS
também. Os TDA5 que seriam utilizados na compra da USIMINAS sobre a
divida agrária também foram informados com antecedência pelo esquema
do PC Farias à época, criando uma avalanche, uma corrida muito grande
para se os adquirir e depois utilizar na privatização. Isso, mais uma vez,
desmascara esta política entreguista, que na verdade está colocando o
nosso País nas mãos do capital internacional, e não vemos como ficará o
Brasil sem patrimônio e sem investimento no social.
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Vimos recentemente estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro

e da Universidade de Campinas que questionam todo esse processo da
privatização da Vale do Rio Doce. E vários setores da sociedade, como a
OAB, a CNBB, a ABI, universidades e estudiosos têm-se manifestado contra
a privatização, mas é importante que esta Casa participe ativamente
amanhã para comprovar a debilidade da argumentação do BNDES nessa
privatização.

Teremos debatedores importantes e de renome, como é o caso do Dr.
Aureliano Chaves, que tem sido um grande batalhador neste momento
contra essa privatização. Ele é um grande conhecedor e estudioso do
assunto e, realmente, tem competência para responder aos argumentos do
BNDES. Também não temos dúvida quanto à Senadora Júnia Marise e ao
Brigadeiro Ivan Frota, que estarão nos representando amanhã, no debate
com o Governo Federal e com o BNDES.

Vamos parar por aqui, pois o nosso tempo está se encerrando. Mas, para
reforçar, gostada de pedir aos Deputados, mesmo sendo uma sexta-feira -
sabemos dos compromissos da maioria dos Deputados nos finais de semana
-' que adiem as viagens e participem desse debate que acontecerá neste
Plenário, aberto aos Prefeitos, aos Vereadores, às entidades da sociedade,
para termos, pelo menos, a oportunidade de colocar a nossa indignação e de
manifestar a nossa revolta contra essa política de privatização.

Sr. Presidente, estou encerrando. Portanto, conto com o empenho dos
Srs. Deputados e de todos desta Casa para que amanhã realizemos aqui não
mais um simples debate em tomo da Rio Doce, mas que mostremos, através
desse debate, a nossa insatisfação com a privatização da Vale do Rio Doce.

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

presentes nas galerias, membros da imprensa, SIMPLES. Simplesmente
emprego. Senhores, "SIMPLES" é um projeto que pretende encarar,
objetivamente e com muito realismo, o problema do crescente desemprego,
que hoje afeta milhões de brasileiros em todo o território nacional, e que, de
maneira muito preocupante, atinge muitas famílias em nosso Estado de
Minas Gerais.

O trabalho humano, ou seja, o emprego, é um direito e um dever, que
todo cidadão tem de exigir e de assumir, em primeiro lugar, para conseguir
os meios ou recursos necessários, que possibilitem satisfazer suas
necessidades essenciais de sobrevivência e de sua família; e, em segundo
lugar, para contribuir sistematicamente para o desenvolvimento de seu país
e para o bem comum da sociedade da qual ele faz parte.

Mas, colegas parlamentares, sabemos muito bem, como, em decorrência
do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, a tendência é,
também, uma acelerada redução nas oportunidades de emprego.
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No mês de março do ano passSdo, publicou-se um caderno especial, por
conta de dois jornais nacionais, um deles a "Folha de S. Paulo", sob o título
de "Emprego sem futuro e futuro sem emprego".

Muitas têm sido as personalidades, com alta sensibilidade social, que
manifestam sua preocupação com a problemática do desemprego:
professores, intelectuais, cientistas, líderes sociais, empresários, políticos, a
Igreja, o Papa João Paulo II, enfim, lideranças nacionais e internacionais.

A nós, como representantes do povo, como parlamentares e como
políticos, corresponde o dever de encarar esse grande desafio, chamado
desemprego, cujas repercussões poderão ser dramáticas para parcelas muito
importantes da nossa sociedade, se não formos capazes de imaginar
respostas concretas e de tomar decisões audaciosas e oportunas.

O problema não pode ser encarado de forma isolada, mas articulada com
outras medidas importantes, com o objetivo de atacarmos, simultaneamente,
outros problemas que dizem respeito ao desenvolvimento das
microempresas e empresas de pequeno porte, que são as que na prática
geram emprego.

Como sabemos, a solução dos grandes problemas sociais passa,
primeiro, pela montagem de uma máquina produtiva altamente eficaz e
eficiente, implantada em todo o território nacional, oferecendo oportunidade
de emprego para toda a população economicamente ativa. Em seguida,
passa pela eficácia e eficiência de uma máquina administrativa pública que
sabe arrecadar os impostos e distribuir as receitas, de acordo com o
desenvolvimento integral dos contribuintes e da sociedade em geral, sem se
perder numa complicada e irritante burocracia. Acreditamos que foi com
essa sensibilidade social e com essa motivação que o Congresso Nacional
aprovou, no dia 5 de dezembro próximo passado, a Lei n° 9.317. criando o
SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte. A dita lei federal cria
condições favoráveis para a criação e geração de empregos, formalização
de empreendimentos e registro de trabalhadores,

Aqui em nosso Estado o SIMPLES foi acolhido com entusiasmo, por
setores e entidades expressivos, por entenderem que esse é o inicio de um
processo de mudanças muito importantes e profundas, na perspectiva de
socializar a economia, estimulando a promoção e criação de muitas
microempresas e empresas de pequeno porte, que gerarão muitos empregos
e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida para diversos setores
da nossa população hoje excluídos dessas possibilidades.

No lançamento nacional da cartilha "Emprego é SIMPLES", na sede da
CDL-BH no dia 2112197, evidenciou-se o vivo interesse pela implantação do
sistema em nosso Estado, com a presença do Sr. Ministro da Fazenda Dr.
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Pedro Malan, Secretários de Estado, parlamentares, o Presidente da Câmara
de Dirigentes Logistas, Eduardo Noronha, representantes do SEBRAE,
FIEMG, etc.

Em decorrência dos benefícios sociais do sistema e conhecedores da
sensibilidade social do Sr. Governador, não duvidamos que Minas vá aderir
ao SIMPLES, de corpo e alma, na convicção de que estamos entrando nos
trilhos de um novo sistema de tributação voltado para a promoção e criação
de microempresas e de empresas de pequeno porte, através de um imposto
único, que, inegavelmente, constitui um avanço significativo no sistema
tributário brasileiro e para o qual o Estado está sendo convocado há um bom
tempo.

Cabendo a esta Casa autorizar a adesão do nosso Estado ao SIMPLES,
protocolamos, no dia 28 do mês passado, um projeto de lei para sua
discussão e aprovação, que deve ser em caráter de urgência, considerando
que para usufruir dos seus benefícios, ainda este ano, devem ser firmados
convênios até 31 de março.

Os Governos da União, dos Estados e dos municípios serão também
beneficiados com o SIMPLES, porque as arrecadações aumentarão
sensivelmente, em razão do crescimento das atividades produtivas e
econômicas nos seus respectivos âmbitos e na formalização dessas
atividades, aplicando-se o princípio de que todos paguem um pouco, ao
invés de que poucos paguem muito.

Com o aumento da receita fiscal, os Governos - da União, dos Estados e
dos municípios - poderão investir mais na área social.

Conjugando-se esses elementos com mais ofertas de emprego e com a
formalização da mão-de-obra empregada nas empresas, obviamente será
garantida sensível melhoria nas condições de "a da população e mais
segurança para os trabalhadores.

Hoje, com o SIMPLES, será uma grande vantagem para as empresas
registrarem seus funcionários, porque isso não implica aumento da
contribuição e, ao mesmo tempo, estimula o aumento da produtividade
porque garante os direitos do trabalhador, ou seja, aposentadoria e demais
benefícios sociais.

A adesão ao Sistema Simples, para que Estados e municípios garantam
seu desenvolvimento, é também simples, bastando apenas uma aprovação
legislativa que autorize o Governador ou, no caso dos municípios, que a
Câmara de Vereadores autorize o Prefeito a firmar convênio com a
Secretaria da Receita Federal.

A partir do convênio, serão reduzidos os custos com a arrecadação e a
fiscalização, o repasse dos recursos será automático e aumentará a receita
pela criação de novas empresas e a regularização de muitas que operam na
informalidade.
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O objetivo mais importante é criar novas oportunidades de trabalho, sem
dúvida um dos maiores desafios.

Queria acrescentar que hoje pudemos aprovar um requerimento do
Deputado Geraldo Santanna, no qual ele solicitou - e foi aprovado na
Comissão - uma audiência pública para ouvirmos os representantes do
SEBRAE, da FIEMG, o Secretário da Fazenda, enfim, as autoridades que
possam debater conosco sobre a importância da assinatura do convênio com
o Simples.

Como já foi esclarecido, basta que a Assembléia Legislativa dê
autorização e o Governo resolva fazer o seu convênio. .Já acreditamos - e
temos conversado com autoridades do Executivo que também reconhecem a
importância de se celebrar esse convênio - que o problema está na
dificuldade de caixa, porque, num primeiro momento, a receita cai, e a
estimativa é da ordem de R$8.000.000.00, por mês, de perda de receita.

A expectativa de ampliar, com o aumento da base de arrecadação, é
ainda uma dúvida de quanto tempo o Estado levará para repor essas perdas
que inicialmente teria, mas é também importante acrescentar que, apesar de
existirem essas perdas na receita da arrecadação, estaremos,
imediatamente, gerando novos empregos, uma população economicamente
ativa maior, porque desemprego significa menos comércio, menos consumo
e menos impostos também.

Há dificuldade, entendemos perfeitamente, e é por isso que o Executivo
está aprofundando os seus estudos, encontrando meios para celebrar esse
convênio. De nossa parte, entendemos a situação do Executivo e a sua
responsabilidade, nesse momento, de não poder se precipitar, mas talvez ele
possa encontrar mecanismos junto ao Governo Federal para uma
compensação dessa perda inicial que ocorreria com o convênio. Acreditamos
que o Governo Federal teria condições de fazer isso, pelos benefícios que
adviriam.

O jornal noticiou há dois dias - ontem ou anteontem, não me lembro - que
150 mil empresas já aderiram ao SIMPLES. Inicialmente, essa adesão é
apenas no que diz respeito aos tributos federais, faltam os estaduais e os
municipais, o que só poderá acontecer quando os Estados e os municípios
celebrarem esse convênio. E importante ressaltar que os sindicatos estão
favoráveis, porque, hoje, já não se estimula tanto quando se implanta uma
grande indústria automobilística num Estado, porque, talvez, com o
investimento de R$400.000.000,00, R$600.000.000,00 ou R$800.000.000,00
a geração de empregos não passe de 250, 300 ou 500. Essa automação,
esse avanço tecnológico, essa capacidade que o homem encontrou de
produzir máquinas que substituam o trabalho humano é um problema grave.
Uma das soluções é a criação das microempresas e das pequenas
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empresas, que hoje já detêm, aproximadamente, 60% da mão-de-obra de
nosso Pais. Outro fator importante do Simples é que a empresa que hoje
tenha 5, 6 funcionários, e cujos encargos sociais são muito elevados, com a
adesão ao Simples, deixa de ter essa carga, e o funcionário passa a receber
e a ter registrado em sua carteira o valor real daquilo que recebe, e não
como acontece hoje, quando recebe 10 salários, mas só tem assinado na
carteira 1 ou 2 salários mínimos. Desse modo, ele poderá declarar os 10
salários na carteira que o valor, mesmo tendo 4, 5 ou 10 funcionários, não
será maior do que se ele tiver apenas 1. E um grande benefício social no
sentido de gerar emprego, no sentido de reconhecer os direitos do
trabalhador. E acreditamos que, num futuro bem próximo, talvez em médio e
longo prazos, havendo possibilidade de ser ainda em curto prazo, teríamos já
uma compensação dessa arrecadação, porque o número daquelas empresas
que estão na informalidade hoje e que poderiam vir para a formalidade
aumentaria essa base de arrecadação. E muitos pagando pouco representa
mais do que poucos pagando muito, além da injustica tributária. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Francisco Ramalho, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores,
especialmente nosso querido Deputado Ivo José, que acaba de descer desta
tribuna para se encaminhar a seu lugar de parlamentar, não observando,
aqui, as ações do Governo e dos demais colegas. Para responder a V. Exa.,
uma vez que durante sua fala eu não tive essa oportunidade, e agradecendo
o aparte que V. Exa. me concedeu, é que venho a esta tribuna, para prestar
esclarecimento ao povo de Minas Gerais, aos Deputados e, especificamente,
a V. Exa., Deputado Ivo José, a respeito da posição deste Deputado. Eu
poderia me arrepender. E um direito humano, científico, de nossa mente, de
alguém que pensa, mudar de idéia. Aliás, eu sempre disse que admiro
Goethe, quando diz: "Eu não me envergonho de mudar, porque não me
envergonho de pensar". Mas eu não me arrependi e ainda me enfileiro com
aqueles que são contra a privatização da Vale, atualmente, pelo fato de que
o nosso Pais, na verdade, está de cabeça para baixo no que tange à
cobrança de impostos. Precisamos primeiro de uma reforma tributária. Mas
V. Exa. há de convir comigo que as estatais, sobretudo com a força que têm
nos países do Terceiro Mundo - força essa que V. Exa. chegou a reconhecer
aqui, maior do que a do Governo Federal -, têm mais prestígio do que o
próprio Governo. Essa forca adquire também qualquer estatal que goza de
regalias e que não paga os impostos devidamente, como deveria pagar
qualquer empresa que explora o subsolo do território nacional.
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Sr. Ivo José, se V. Exa. chegar à América do Norte, hoje, e quiser montar
uma empresa de extração e refinaria de petróleo, digamos a "Ivo Joseph's',
para exploração do petróleo no Texas, V. Exa. poderá abri-Ia, desde que
75% do imposto do subsolo seja recolhido - e é recolhido, senão dá cadeia -
aos cofres da União.

Vejam bem, Srs. Deputados, as estatais e também outras empresas do
País não pagam imposto porque o Governo, talvez por força de uma
cegueira espiritual que paira sobre esta nação, cobra imposto demais de
quem não deve e não cobra de quem deveria pagar. E á dizia Salomão que
o governo amigo de impostos desgraça a sua nação. C diálogo, a discussão
é o princípio da lógica.

A CVRD. como V. Exa. bem sabe, teve quase R$700.000.000,00 de lucro
líquido anual e recolheu aos cofres do Estado nada mais do que
R$113.000.000,00. Isso não corresponde a 115 sequer do lucro liquido de
uma empresa que extrai a matéria-prima que é de todo o povo brasileiro. Se
se recolhesse ao menos como se recolhe de um cidadão trabalhador no
Brasil ou de um profissional liberal, que, às vezes, recolhe mais de 20% do
que ganha, o Governo do Estado teria uma arrecadação, com a CVRD,
superior à arrecadação que tem com o IPVA.

Aqui abro um parêntese para elogiar o nosso colega, Deputado Olinto
Godinho, pelo projeto sábio que dispõe sobre a aplicação do IPVA na
conservação de nossas estradas, as quais, diga-se de passagem, são uma
vergonha para o povo brasileiro e uma demonstração de descaso.

Ora, Deputado Ivo José, estamos necessitando, sim, de uma reforma
tributária. Progressista moderno que sou, defendo as teses progressistas,
mas não falo do progressismo de Cuba ou da Romênia, mas do
progressismo de Paris, de Miami, de Londres. E isso que queremos para o
nosso País.

Veja bem, Sr. Deputado, é necessário que tenhamos um movimento pela
privatização, a toque de caixa, de todas as empresas estatais que oprimem,
escravizam e comandam o consumidor brasileiro. Vejamos a nossa
TELEBRAS, o telefone, o celular; vejam o lucro exorbitante das empresas
que não têm competidores no mercado. Ora Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sr. Deputado Ivo José, o Estado tem de curnsir, cabalmente, o seu dever de
Estado, de proporcionar a todos a competição, a livre iniciativa, uma
competição sadia, sem monopólio e truste. Ele não só não faz isso como
também lega o exemplo de um competidor selvagem, porque esmaga
qualquer iniciativa com as estatais que tem, cheias de benesses em nosso
País.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - Obrigado pelo aparte, Deputado
Raul Lima Neto. Achamos interessante que o debate ocorra para que
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possamos conhecer, a fundo, as razões que levaram o Estado a se definir
por esse caminho da privatização, do qual discordamos.

Quando o senhor afirma a necessidade de uma reforma tributária,
estamos de acordo. Estamos de acordo com ela, se vier voltada para
descentralizar os recursos e fazer justiça no País. Ela é necessária, porque
sabemos que a concentração de renda e a política econômica realmente não
favorecem a grande maioria dos habitantes deste País.

Com relação à arrecadação da Vale, também concordamos com o
argumento. Se a arrecadação não é feita devidamente, o caminho não é
privatizar; é fazer com que ela faça a sua arrecadação devidamente. Posso
afirmar a V. Exa., mesmo assim, que, com o que ela repassa para
investimento social, os municípios...

O Deputado Raul Lima Neto - Somando-se 8% ao imposto que ela já
pagou, não chega a 115. Ela paga menos imposto que um trabalhador.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - O que ela repassa, de 2% a 3% do
lucro líquido, já tem um efeito social sem precedentes, positivamente muito
importante. Se esse valor já é significativo para amenizar problemas sociais,
imaginem 8%. Isso não significa que o Governo, entregando a Vale para a
iniciativa privada, vá resolvera problema. Ele não terá garantia nenhuma de
que esse investimento social irá acontecer, porque não vai exigir de um
empreendedor privado o cumprimento de uma função social que hoje a Vale
presta. Se pegarmos, por exemplo, a questão da transporte de passageiros,
que hoje é subsidiado, e que representa um papel importantíssimo na ligação
de Minas com a Espírito Santo, podemos afirmar a V. Exa. que, sem uma
empresa estatal, certamente esse transporte não existiria. Concluindo, nobre
Deputado Raul Lima Neto, acho importante que V. Exa. traga esse debate á
tona, porque esta Casa está carecendo disso. Vamos promover esse debate,
não só agora, no momento da privatização da Vale, mas vamos fazê-lo
:arrnanentemente. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Depois, conceder-lhe-ei um aparte. Meu
tempo voltou com 3 minutos a menos. Eu estava com 7min43seg, mas não
há problema. Vejam bem, Sr. Presidente e senhor debatedor, Deputado Ivo
José, V. Exa. expôs com muita propriedade seu ponto de vista, mas sem
argumentação científica; vou dizer-lhe, sem respaldo nos exemplos da
História. Ora, Sr. Presidente, ora, senhor companheiro, ex-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, da qual faço parte agora: a História mostra que
ninguém pode administrar, pode coordenar uma casa competindo com os
filhos. Quem tem que fazer obra social é o Estado. As companhias, não
somente as estatais, más mesmo as privadas devem receber incentivo para
fazer obras sociais. Se a Vale do Rio Doce pegar 8% do seu lucro - 8 X 5 =
40; 8 X 6 = 48 -, se ela pegasse R$48.000.000,00 e os aplicasse em obra
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social, nada faria se pagasse imposto normalmente em qualquer país de
Primeiro Mundo. Assim como pagam imposto do subsolo. E quase uma
convenção internacional: o subsolo é da União, é da nação, é do povo, e
nós, aqui, não temos isso. Já entregamos para a MBR, já entregamos para
qualquer empresa que explore o subsolo, e agora entregamos para uma
estatal, que é um governo dentro do outro. O Estado tem que começar a
cuidar de sua obrigação, ou seja, de fomentar o consumo através da
produção, propiciando a livre iniciativa, a competição e a condição de
competir a todos os seus filhos, O Estado não pode competir e está
competindo, dando mau exemplo, porque, talvez, não subam os impostos
que deveriam subir, talvez não se cobrem os impostos de quem explora o
subsolo, exatamente em razão da obstrução, da oposição, do obstáculo de
um Estado mais forte do que ele próprio: as estatais. No caso da
PETROBRÁS, da Vale do Rio Doce e das "teleinconveniências" que existem
no Brasil inteiro. Chega Está na hora da mudança. Estamos no fim do
século XX; o século XXI está chegando. A globalização vem ai.
Evidentemente sabemos que os homens estão muito preocupados com o
desemprego. Não! E necessário que se abram as portas para que se
convidem as empresas para cá. as indústrias para cá, e que se acabe com
esse referencial iníquo do salário-mínimo. Isso o PT deveria estar
defendendo. Hoje ouvi, na CBN, uma entrevista, citando alguns presidiários
de Neves que estão trabalhando no Mineirão, ganhando, agora, além de
vale-transporte, almoço, jantar e café da manhã, um salário mínimo liquido
por mês. Isso, sim, acho justo, aplaudo. Salário mínimo é salário de
presidiário, é salário que está penalizando o povo, não um salário padrão
para o Brasil. As empresas têm que vir para cá competindo, tendo como
paradigma o que vale a mão-de-obra lá fora. O Estado não faz isso, porque
o Estado é um empregador em massa na competição natural, não somente
de indústrias comuns, mas, também, na exploração de petróleo, na
exploração de minério, e alguns até têm monopólio. E quando não têm, há
os "lobbies" formados pelos defensores da condição privilegiada das estatais,
que, sem dúvida, têm muito poder para impedir que haja uma reforma
tributária que cobre o imposto devido pelos que extraem do subsolo. Se a
Vale já se vangloria por pagar imposto tão ínfimo - pouco mais de 20% -,
meus amigos, sem dúvida, ela não vai permitir - pela formação de "Iobbies
das grandes estatais - que haja uma reforma tributária, a fim de que se cobre
imposto dessas empresas, e não do povo, já tão oprimido por um governoo	amigo de impostos, como é o nosso Governo da República.

O.Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinho.
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores e senhoras, representantes da imprensa, hoje venho a
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esta tribuna trazer á consideração de nossos nobres colegas um projeto de
lei da mais alta relevância.

Pretendo com ele levantar nesta Casa um debate que não pode mais
esperar. Trata-se de um projeto que pretende estabelecer critérios para que
o Governo invista o dinheiro que ele arrecada com o IPVA e as multas de
trânsito na melhoria de nossas rodovias.

V. Exas. que, como eu, se deslocam para o interior devem estar
estarrecidos com o estado lastimável de nossas estradas. E não se pode
dizer que não há recursos, porque o Estado não tem perdoado multas e
mudou a sistemática do IPVA, para que não haja mais sonegação.

A previsão orçamentária deste ano, de 1997, com a arrecadação de
recursos do IPVA e das multas de trânsito nas rodovias estaduais e federais
é de R$245.000.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões de reais) e se
prevê uma arrecadação maior com a nova sistemática.

Tenho que louvar o Govemo pelo seu empenho em impedir a sonegação,
mas não posso deixar de ficar indignado com o estado de nossas estradas.

O dinheiro arrecadado deve retornar para o mesmo setor afinal, por quê
e para quê se paga imposto sobre a propriedade de veículos?

Vamos destinar esses recursos para a conservação, a manutenção e a
melhoria de nossas estradas.

Espero contar com a ajuda de todos para fazermos deste projeto o Robin
Hood das estradas.

Afinal, se o Robin Hood do ICMS está dando tão certo - é a menina dos
olhos do nosso Governo -, vamos fazer o Robin Hood das estradas...

Um Governo sério e competente que vem demonstrando que é possível
distribuir os benefícios e as riquezas de Minas entre seus municípios há de
reconhecer a urgente necessidade de um projeto que invista na melhoria de
nossas estradas.

Aumentando a segurança, será preservada a vida.
Vamos juntos, colegas! Vamos instituir o Robin Hood das estradas!
Em suma, o que eu proponho é o seguinte: 50% dos recursos que o

Estado arrecada com o IPVA e as multas de trânsito serão devolvidos á
região administrativa onde foram arrecadados, e os outros 50% serão
distribuídos pelo Governo, de acordo com os critérios de prioridade que ele
instituir, de acordo com o levantamento de suas necessidades.2a PARTE (ORDEM DO DIA)

j3 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, verifica-se, de plano, a

inexistência de "quorum". Pedimos o encerramento da reunião, visto que
temos matérias a serem votadas e precisamos de "quorum" para isso.

O Deputado Péricles Ferreira - Como V. Exa. pode perceber, temos
matérias importantes na pauta, e, por essa razão, solicitaríamos a V. Exa.
que promovesse a recomposição do "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que seja
feita a chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. 21L
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados- Não há

comissões reunidas. Portanto, não há "quorum" para a continuação dos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, .nvocando os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã,
dia 21, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária de debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 952 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO DE 1997
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e

Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ia Fase: Ata - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo
José - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Hely Tarqúinio - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis -
Marcos Helênio - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião
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Costa - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Ata
- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 23 do Regimento Interno, destinar
a Ia Parte desta reunião à realização de etapa do Ciclo Nacional de Debates
com o tema "A Vale do Rio Doce na Economia Nacional'. Estão suspensos
os nossos trabalhos.

- A ata dessa parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Estão reabertos os
nossos trabalhos

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 24, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1732 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Ivair Nogueira; aprovação Requerimento do
Deputado Durval Angelo; discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.261;
requerimento do Deputado Ibrahim Jacob; aprovação do requerimento -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.286;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado lvair Nogueira;
aprovação do requerimento - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n° 13.259; discursos dos Deputados Geraldo Rezende e
Durval Angelo; questões de ordem - ENCERRAMENTO.

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

Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - 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 - Irani Barbosa - ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - José Militão
- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 91h15min, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restricões.

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

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na c ta.

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

em que solicita, na forma regimental, a inversão da pauta, de modo que o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.286 seja apreciado logo após o Veto
Total à Proposição de Lei n° 13.261. Em votação, o requerimento. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita, na
forma regimental, a inversão da pauta, de modo que o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.289 seja apreciado logo após o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.286. Em votação, o requerimento. Com  a palavra,
para encaminhá-la, o requerente.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o veto em
questão, à Proposição de Lei n° 13.289, diz respeito à participação da
Associação dos Produtores da CEASA-MG na gestão do Mercado Livre do
Produtor. Estamos propondo a inversão da pauta, de forma que esse veto
seja o terceiro a ser votado, pois algo muito importante, já acordado com as
Lideranças, é a necessidade de que a representação dos produtores
realmente esteja presente na gestão de algo que lhes diz respeito. E por
essa razão que estamos propondo a inversão da pauta. Não há nada mais
justo e correto do que decidirmos o mais rápido possível essa questão.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Durval
Angelo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.261, que
dispõe sobre a cobrança de multa por infração das normas de trânsito. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Vem à Mesa requerimento
do Deputado lbrahim Jacob, em que solicita o adiamento da votação. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.286,
que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicita o adiamento da votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.269,
que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a União
para o fim que menciona e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com  a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Geraldo Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ao chegar a este Plenário e olhar a pauta, pude observar que ela
está recheada de projetos aqui aprovados. Projetos que foram discutidos e
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passaram pelas comissões. Foraai aqui aprovados e vetados pelo Poder
Executivo. Eu, particularmente, não quero, não devo e não posso acreditar
que o Governador Eduardo Azeredo tenha, por si só, vetado todas as
matérias que aqui estão listadas. Mesmo porque aqui existem projetos da
mais alta importância para a boa convivência social no Estado de Minas
Gerais. Se nós, Deputados Estaduais, não abrirmos o olho e começarmos a
gritar pelos nossos direitos, se não procurarmos espaço dentro do contexto
da política mineira e nacional, é bem provável que daqui a alguns anos este
Poder deixe de existir. Mesmo porque não vai ter função nenhuma.
Atualmente, o Poder Legislativo já não tem função. Pergunto aos colegas
desta Casa qual a prerrogativa do Deputado Estadual a não ser dar o de
acordo aos projetos do Governo, a não ser fazer projetos de utilidade pública
ou anunciar falecimentos de eleitores de nossas regiões. Não temos mais
nenhuma prerrogativa, e o Deputado Geraldo Rezende não quer ficar nesta
Casa enganando ninguém. Estou aqui para contribuir para a melhoria da
sociedade mineira e brasileira. Então quero dizer, com relação ao veto à
Proposição de Lei n° 13.289, que precisamos discutir essa questão. Mas
quero ir além dessa proposição de lei. Temos as Proposições de Lei nos
13.261, 13.267, 13.269, 13.275, 13.276, 13.281 e 13.282, todas com veto do
Governo.

A Proposição de Lei n° 13.252 é, aliás, de minha autoria. Vou ler aqui o
projeto e comentar um pouco sobre ele: "...que institui o Programa
Emergencial de Combate ao Analfabetismo". Isso foi vetado. Ora, parece
que o Governo e os poderes querem que o mineiro permaneça analfabeto,
pois existem 3.400.000 mineiros absoLtamente analfabetos. Ou seja, dos
17.000.000 de mineiros que vivem aqui em Minas, temos 3.400.000
absolutamente analfabetos. E não é o Deputado Geraldo Rezende que está
dizendo isso e sim o levantamento feito pelo IBGE.

Ainda na semana passada, tive a felicidade de ver aprovado aqui, nesta
Casa, um projeto pelo qual eu luto há 2 anos. É o projeto que trata da
orientação sexual no ensino fundamental, ou seja, naquele período em que o
adolescente está entre 11 e 14 anos e que precisa naturalmente conhecer o
seu corpo, as suas funções biológicas e o valor da sua sexualidade. Essa é
uma orientação sexual que já existe no Rio Grande do Sul, em São Paulo,
em Santa Catarina e no Paraná, mas Minas Gerais não pode ter. A Casa
concluiu pela inconstitucionalidade do projeto. Foi preciso que nós, na raça e
no peito, derrubássemos a inconstitucional idade dos pareceres. Quer dizer,
somos um Estado atrasado, arcaico e com mentalidade atrasada. A
Assembléia Legislativa tem que contribuir e colaborar para que o Estado de
Minas avance e veja se ganha um pouco do tempo já perdido em relação
aos outros Estados, que estão muito à frente. Nós estamos, mais ou menos,
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equiparados ao Estado do Piauí, em termos de filosofia e pensamento de
vida. E um absurdo. Eu não entendo isso.

Está aqui: "Veto Total à Proposição de Lei n° 13.282, que institui o
programa Emergencial de Combate ao Analfabetismo". Vetado. "Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 13.284, que estima as receitas e fixa as despesas,
etc.". Vetado. Este foi veto parcial: "Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n°13.286, que altera a Lei n°6.763, de 26112/75,
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais".

Srs. Deputados, não existe coisa mais arcaica do que o nosso sistema
tributário. Temos leis da nossa tributação com 70 anos que estão
prevalecendo até hoje. E como o Estado quer avançar? Estou aqui falando
seriamente, O Deputado Geraldo Rezende não aceita esse tipo de coisa. Eu
não vou ficar aqui fazendo só projeto de reconhecimento de utilidade pública
e filosofando "lagartixamente", pois a lagartixa só faz esse movimento com a
cabeça, concordando com tudo. Eu sei fazer assim com a minha cabeça,
que gira horizontalmente também, e não só verticalmente.

Então, quero dizer aos companheiros Deputados que vim para cá com
seriedade e vou levar o meu mandato também com seriedade. Penso que
não há seriedade na maioria desses vetos. Temo muito que o Governador
Eduardo Azeredo saiba o que está ocorrendo. Ele não sabe o que está
acontecendo com esses vetos porque, se ele estiver sabendo, é grave e é
um absurdo. E isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o veto, o Deputado Durval
Ángelo.	 -

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, concordo,
em parte, com o orador que me antecedeu, mas gostaria de aprofundar
algumas reflexões. O fato de termos na pauta nove vetos - mais cinco ou
seis devem vir ao Plenário ainda nesta semana - mostra a falta de sintonia
do Poder Executivo com o Legislativo. O que o Executivo quer é um
Legislativo cada vez mais subserviente, podado no seu direito de legislar e,
mais ainda, submisso às normas, aos ditames. aos decretos estabelecidos.
Praticamente, acabamos nos tomando uma sucursal do Palácio da
Liberdade, não um Poder autônomo e independente.

Agora, Deputado Geraldo Rezende, para isso muito tem contribuído a
postura de subserviência e submissão dos Deputados nesta Casa. Meu velho
pai, que tem 87 anos, tem um ditado que diz: "quem abaixa demais a cabeça
mostra outra parte do corpo".

E essa a situação em que estamos. E o mais grave é o fato de estarmos
encaminhando, aqui, a discussão do veto à Proposição de Lei n° 13.259,
oriunda de um acordo entre a Liderança do Governo e a Bancada do PT,
para que este encerrasse a obstrução, que era a garantia da participação da
Associação dos Produtores na gestão da CEASA-MG, na gestão do Mercado
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Livre do Produtor. Tal fato constitui um fato mínimo, próprio do principio
democrático que deve nortear qualquer instância de governo. Trata-se da
norma que está contida nas Constituições Federal e Estadual: o
funcionamento dos órgãos de governo, através de parceria. Isso tinha sido
acordado, e hoje estamos nos deparando com veto em matéria já acordada.

A Liderança do Governo teve de tomar bênção ao Governador para ver se
poderia aceitar essa emenda, por nós elaborada e escrita pela nossa
assessoria, juntamente com a participação do Deputado Paulo Schettino. E o
que encontramos hoje? Que mesmo essa matéria, para cuja discussão
tomou-se bênção ao Palácio, foi vetada.

Então, acho que isso é fruto da postura que temos aqui dentro. E temos de
ter claro que só o Poder controla o poder. Se não agirmos como Poder, a
sociedade ficará à mercê do arbítrio, das cortinas de fumaça que são
colocadas para mostrar que vivemos em outra realidade, em outro país,
como se Minas Gerais fosse outro mundo e não o Brasil.

Acho que o correto seria termos uma postura de dignidade e firmeza. Se
esta Casa quiser se reafirmar como Poder, tem de derrubar esse veto para
controlar o poder do Palácio da Liberdade. No mínimo, temos de partir do
princípio de que um acordo firmado tem de ser cumprido. E temos
informações de que a própria Liderança do Governo está encaminhando no
sentido da derrubada do veto.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, verificando a inexistência de

"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos - sendo que a
continuação da reunião pode ensejar a manutenção do veto, o que não é o
desejo dos Deputados-, solicito a recomposição do "quorum".

O Deputado Sebastião Helvécio - Quero alertar a V. Exa., Sr. Presidente,
que também não há "quorum" para discussão, razão pela qual pedimos o
encerramento de plano da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a 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 174 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MARÇO DE 1997

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

PARTE (ORDEM DO DIA): Questão de ordem - ENCERRAMENTO.
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COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 20h15min, a lista

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

l a PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede á 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 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, faço uso da palavra para

pedir o encerramento da reunião, uma vez que, como V. Exa. pode perceber
de plano, não temos número suficiente para votar matérias de tamanha
importância. Quero aproveitar este momento apenas para fazer uma
notificação. Estivemos, agora, no Norte de Minas, na região de Januária, de
Cônego Marinho, onde fomos ver as veredas do Gibão, as nossas veredas
do rio Peruaçu, as veredas que estão no Borrachudo e no rio Cochar. Fiquei
alarmado, excelência, pois estão destruindo o que há de mais belo, uma das
mais belas dádivas de Deus ao homem, as nossas veredas de Minas. Essas
veredas, Sr. Presidente, poderiam e poderão ser, se S. Exa. o Governador
tomar imediata providência nesse sentido, uma das maiores atrações
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turísticas do mundo. O Norte de Minas é fantástico. Aquele cerrado, ali estive
com o Prof. Ivo, Pró-Reitor da UNIMONTES, que, a serviço da FEAM,
também estava conosco, examinando, nesses três dias. Cheguei hoje -
quero dizer que fui pela Comissão de Meio Ambiente, mas às minhas custas,
porque amo o meio ambiente, sou um ambientalista nato -, mas não podia
deixar para fazer essa notificação amanhã, uma vez que, para aqueles que
prezam o meio ambiente e amam aquilo que Deus fez, dói demais ver as
cenas que ali vimos: aquelas palmeiras de buritis destruídas por queimadas
na região. Pretendemos, no projeto, e tenho certeza de que nele vou contar
com o apoio de V. Exa., tornar, no mínimo, Área de Protecão Ambiental -
APA - toda aquela região de veredas no Norte de Minas. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já não mais existe

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20. às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa também
de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 175a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata - r
PARTE (ORDEM DO DIA): Questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Marcos
Helênio - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Scheftino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
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Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

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 leitura da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, 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 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Eu gostaria de formular a V. Exa. a

seguinte questão de ordem: como fica o art. 240 do Regimento Interno com
referência à emenda? E possível que eu apresente emenda com matéria
estranha a um projeto? Nesse caso, ou seja, se eu fizer uma emenda fora do
teor do projeto principal, a Presidência recebe ou não recebe a minha
proposição? O art. 240 do Regimento Interno, no inciso 1, diz: "se pertinente
à matéria contida na proposição principal". Então é ou não é permitido? Essa
é a questão de ordem que formulo a V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem do
Deputado Gilmar Machado, afirma que a emenda foi apresentada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O Deputado Gilmar Machado - Na questão de ordem que fiz, não
perguntei qual comissão apresentou a emenda. Perguntei se posso entrar
com uma emenda diferente da proposição principal. Essa é a questão de
ordem que estou formulando à Mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar Machado
que, recebida a sua emenda, a questão será devidamente analisada

O Deputado Gilmar Machado - Isso significa que eu posso fazer emenda
diferente do teor do projeto principal? Qualquer Deputado está autorizado a
fazer emenda de qualquer projeto com matéria diferente? Porque, se for
assim, estamos alterando o Regimento Interno. Queria saber se a regra que
vai valer é a que está no Regimento ou se já é a nova alteração do
Regimento, pois não fomos ainda comunicados.
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O Sr. Presidente - O Regimento será observado.
O Deputado Gilmar Machado - Queria saber se durante a discussão do

projeto posso entrar com emendas. Se V. Exa. me disser que não posso,
evidentemente não entrarei. Agora, se puder, significa uma alteração, aí vou
ver o comportamento que terei durante o processo-

0 Sr. Presidente - O Deputado tem a liberdade de apresentar emenda e o
conteúdo da matéria será examinado.

O Deputado Gilmar Machado - Sim, mas e o inciso 1 do art. 240, como é
que fica nessa questão?

O Sr. Presidente - O art. 240 será observado, porque fala sobre a
pertinência da matéria.

O Deputado Gilmar Machado - Se não for pertinente, não pode.
O Sr. Presidente - Evidentemente.
• Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode observar,

de plano, a exaustiva discussão da questão de ordem apresentada pelo
Deputado Gilmar Machado esvaziou o Plenário. Então, como não temos
ainda nenhuma comissão instalada, acho que o correto, para se cumprir o
Regimento, como V. Exa. há pouco falou que será seu fiel observador, é que
a reunião seja encerrada, de plano.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência vai determinar seja feita chamada para recomposição
de "quorum". Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados

O Sr. Se;retário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não há

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia seis de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Elmo Braz, Ivo José, Dilzon Meio e Maria Olivia, membros
da Mesa da Assembléia; Roberto Amarai, Antônio Roberto, Durval Angelo,
Sebastião Navarro Vieira e José Braga, membros da Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar
processos de prestação de contas da aplicação de recursos liberados por
esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas de capital e
transferências a municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de
2411195, da Deliberação n° 1.302, da Mesa da Assembléia e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator pela Mesa da Assembléia,
e Sebastião Navarro Vieira, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que, em conjunto, verificando as prestações de
contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Associação Comunitária para o
Desenvolvimento de Carmópolis - CODECA, Associação Comunitária Ação
Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, Prefeitura
Municipal de Soledade de Minas, Grupo Social e Filantrópico Coral e Arte,
Associação Comunitária do Bairro Novo Riacho - Contagem, Caixa Escolar
Nossa Senhora de Fátima, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Poço do Pedro, Associação de Amigos de Vila São Miguel, Centro de
Recuperação dos Alcoólatras de Canápolis, Educandário Senhor Bom Jesus
dos Passos, Industrial Futebol Clube, Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Barreiro do Tejuco, Associação Mineira de Defesa do Ambiente,
Conselho Particular de Pains da Sociedade São Vicenté de Paulo, Conselho
Particular de Pains da Sociedade São Vicente de Paulo, Fundação
Marianense de Educação, Industrial Sport Club, Prefeitura Municipal de
Capela Nova, Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, Prefeitura Municipal de
São Brás do Suaçui, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Juiz de Fora e Região, Associação das Amigas Alunas da
Providência, Caixa Escolar Carmem Ribeiro Diniz, Creche Cantinho Feliz,
Creche Comunitária Lar São Francisco de Assis, Creche Nossa Senhora do
Amparo, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro,
Juventus Esporte Clube, Serviço de Obras Sociais - Três Corações, União
Tricordiana das Associações de Moradores, Associação Comunitária Bairro
Nascimento de Romaria, Associação Comunitária Central de Ritápolis,
Associação Comunitária de Borges, Associação Comunitária de Brejo Bonito,
Associação Comunitária Irmã Cáritas, Associação Comunitária, Ação Social
e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, Associação de Assistência
Comunitária de Santa Juliana, Associação de Deficientes de Monte Carmelo,
Associação de Desenvolvimento do Alto Abadiense, Associação de
Moradores Ana Machado, Associação de Moradores do Bairro Alto Vila
Nova, Associação de Moradores do Bairro Alto Vila Nova, Associação de
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Moradores São Vicente de Guimarânia, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais Pratinha, Associação dos Amigos de Celso Bueno,
Associação do! Amigos de Celso Bueno, Associação dos Moradores do
Bairro Alto Vil; Nova Dois, Associação dos Moradores do Bairro Pacú,
Associação Foi a Unida em Prol do Desenvolvimento dos Moradores do
Bairro Mato G Dsso, Associação Rural da Comunidade de Agua Limpa,
Associação Ri. ai da Comunidade de Perdizes, Associação Rural da
Comunidade dE Perdizes, Caixa de Assistência e Beneficência do Grande
Oriente de Minas Gerais, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Comunidade de Córrego do Cavalo e Pastinho, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Gonçalves, Creche Dalela Tannús,
Moçambique Rosário de Maria, Associação Comunitária de Confins,
Associação Comunitária de São Gonçalo, Associação de Apoio Comunitário
do Bairro da Saudade, Centro Espírita Fé e Caridade, Ponte Alta Esporte
Clube, Associação Comunitária Vila Risonha de São Romão, Prefeitura
Municipal de Três Marias, Prefeitura Municipal de Três Marias, Associação
Comunitária do Bairro Santa Helena - Barreiro, Associação Comunitária do
Bairro Santa Helena, Associação Comunitária Flor de Maio da Vila Maneta,
Associação Comunitária Força Viva, Associação Comunitária Morada da
Serra, Associação Pró-Melhoramento dos Bairros Milionários e Araguaia,
Associação Pró-Melhoramento dos Bairros Milionários e Araguaia, Centro
Espírita André Luiz, Clube de Mães Santa Terezinha, Creche Comunitária
Bom Menino, Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio, Tenda de
Umbanda e Caridade Vá Domingas da Guiné - Santa Rita do Sapucaí,
Veteranos de Brasópolis Futebol Clube, Associação Brasileira de Integrantes
do Batalhão Suez, Associação Assistencial da Comunidade Nova Pontense,
Associação Assistencial da Comunidade Santa .Julianense, Associação de
Moradores Alexandnitense Santa Rita de Cássia, Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada, Ação Social Santa Efigênia, Associação Os Padres do
Trabalho, Associação Beneficência Popular, Associação Comunitária de
Roças Novas, Associação Comunitária de Santa Quitéria, Associação de
Desenvolvimento Comunitário e dos Sem-Teto, Associação de Moradores
Sem Casa de Entre-Rios de Minas, Associação Guarda de Moçambique
Nossa Senhora do Rosário - Belo Vale, Conselho Comunitário do Tabuado,
Mackenzie Esporte Clube, União Musical Santa Cecilia, Associação de
Desenvolvimento, Assistência Social, Educacional e Desportivo do Noroeste
de Minas Gerais - Conv. 02057, Associação de Desenvolvimento,
Assistência Social, Educacional e Desportivo do Noroeste de Minas Gerais -
Conv. 01841, Associação dos Servidores do Legislativo de Minas Gerais -
ASLEMG -, Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Valo Novo, Associação Comunitária dos
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Pequenos Produtores Rurais do Município de Pocrane, Associação Esportiva
e Comunitária do Conjunto Henrique Sapori, Associação Comunitária dos
Bairros do Município de Luz, Associação de Desenvolvimento e Assistência
Social, Educacional e Desportiva de Pará de Minas, Caixa Escolar da Escota
Estadual Femando Otávio, Cidade Ozanan de Pará de Minas, Guarany
Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Onça do Pitangui, União de
Associações e Conselhos Comunitários de Pará de Minas, Associação
Mineira de Ostomizados, Associação Beneficência Popular - Educandário
Monsenhor Rafael, Caixa Escolar Juscelino Kubitschelç, Caixa Escolar
Rosemary Couto, Centro Comunitário do Bairro Cruzeiro Celeste, Centro
Comunitário do Bairro Cruzeiro Celeste, Conselho Particular Cristo Rei da
Sociedade São Vicente de Paulo de Coronel Fabriciano, Hospital Nossa
Senhora das Dores - São Domingos do Prata, Associação das Vilas de
Contagem, Associação de Moradores dos Bairros Flamengo e Jardim
Riacho, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmôpolis de
Minas, Associação de Proteção à Mulher - Sete Lagoas, Associação dos
Moradores da Vila Esporte Clube, Associação Pedro Maxirniniano da Costa
dos Moradores do Bairro Sagrada Família, Caixa Escolar Nossa Senhora de
Fátima, Centro Espirita Ogum Vara, Conselho Particular Vicentino São
Gonçalo, Aliado Futebol Clube, Associação Comunitária dos Moradores e
Vizinhos da Localidade da São Vicente de Paulo, Associação de
Desenvolvimento Comunitário de São Pedro dos Ferros, Caixa Escolar
Expedicionário Geraldo Baeta, Casa da Amizade das Senhoras dos
Rotarianos de Conselheiro Lafaiete, Guanabara Futebol Clube, Guaraciaba
Assistência Social, Recanto Salvador Pires, Ação Comunitária de Vila Caxias
e Vila Santa Rita, Associação de Moradores do Bonsucesso, Esporte Clube
Santa Rosa, Prefeitura Municipal de Bicas, Prefeitura Municipal de Estrela
Dalva, Prefeitura Municipal de Urucuia, Associação dos Moradores do Bairro
da Estação, Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, Prefeitura Municipal
de Pouso Alto, Associação Santa Luzia de Governador Valadares, Prefeitura
Municipal de Campanário, Prefeitura Municipal de Coroaci, Prefeitura
Municipal de Divinolândia de Minas, Santa Cecilia - Associação Beneficente
de Assistência Social, Academia Montesclarense de Letras, Associação
Comunitária Rural do Catulé, Associação de Desenvolvimento Comunitário e
de Pequenos Produtores Rurais de Lagedão, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Lagoa dos Patos, Prefeitura Municipal de Joaquim Felício,
Prefeitura Municipal de Mirabela, Prefeitura Municipal de Nepomuceno,
Prefeitura Municipal de Nepomuceno. Associação Beneficente Evangélica de
Lontra, Associação Comunitária Cochanina de Barra da Ema, Associação
Comunitária de Porto Agrário, Associação Comunitária de Retiro, Associação
Comunitária Rural de Barreiro Branco 1, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Rebentão, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
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Fabiào, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceira da Cruz,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Raizama, Conselho de
Desenvolvimento de Bentõpolis de Minas, Prefeitura Municipal de Capitão
Enéias, Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, Prefeitura
Municipal de Passos, Lar do Caminho, Associação Comunitária da Vila
Pinho, Associação Comunitária dos Costas, Associação Monsenhor
Umbelino, Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pinheiros, Associação
Comunitária Amparo às Crianças Carentes do Bairro São Bento, Associação
Comunitária de Mamonas. Palmeiras Futebol Clube, CESAC - Centro Social
de Assistência Comunitária, CESAC - Centro Social de Assistência
Comunitária, CESAC - Centro Social de Assistência Comunitária, CESAC -
Centro Social de Assistência Comunitária, CESAC - Centro Social de
Assistência Comunitária, Hospital São Bento, Prefeitura Municipal de
Inhapim, Associação Comunitária de Santa Luzia do Carneiro, Associação
Comunitária de Vermelho Novo, Associação Comunitária do Bairro Fonte
Grande - 1 2 , 22 e 32 Seções, Associação de Moradores do Bairro Nossa
Senhora Aparecida, Associação Escola Família Agrícola Chico Mendes,
Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Sebastião do Anta, Federação de
Teatro de Minas Gerais, Grupo de Estudos e Ação Comunitária, Proposta de
Vida em Comunidade, Associação dos Deficientes do Município de lbirité,
Associação Bocaiuvense pela Cidadania, Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos da Cidade de Lamim, Associação de Moradores do
Município de Dona Euzébia, Centro Assistencial Descobertense, Prefeitura
Municipal de Lamim, Associação Comunitária São José do Itueto,
Associação de Moradores do Córrego São Domingos e Adjacências,
Associação dos Membros Ativos de Floresta, Associação Morada da
Chácara, Conferência de São Vicente de Paulo de Turmalina, Conselho
Comunitário de Nova Módica, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Francisca Souto, Fundação Benjamin Guimarães, Prefeitura Municipal de
Mantena, Prefeitura Municipal de São João do Manteninha, Associação
Comunitária da Lagoinha, Associação Comunitária do Desenvolvimento
Rural, Creche e Assistência Social de Jequitibá, Associação de Apoio
Comunitário - Parque Primavera, Lopes e Adjacências, Associação de Apoio
Comunitário do Bairro Várzea da Olaria, Associação de Moradores das Vilas
Vilaça e Vila Tavares, Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo de
Igaratinga, Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vila Aparecida,
Associação Moradores de Bom Jesus de Angicos, Jacarandá, Olhos d'Agua
de Angicos e Santo Antônio de Angicos, Associação Rural dos Moradores de
Periquito, Conselho Central de ltaúna da Sociedade São Vicente de Paulo,
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Conselho Comunitário Bairro Irmãos Auler. Conselho Particular São
Sebastião de Florestal da Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Vila Bom Jesus - Arinos. Associação
Beneficência Popular - Escola Ana Angélica, Associação Clinica de
Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, Associação Clínica de
Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, Associação de Deficientes de
Ipatinga, Comunidade Paroquial de Timóteo, Conselho Particular Sagrada
Família da Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho Particular Sagrada
Família da Sociedade São Vicente de Paulo, Instituto José Geraldo
Gonçalves, Associação Comunitária de Moradores de Zelândia, Associação
de Moradores do Jardim Ipanema, Associação dos Moradores do Bairro Alto
Tibery e Adjacências, Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora
das Graças, Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Cruz de
Macaúbas, Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de
Santa Vitória, Clube de Mães Nossa Senhora de Abadia, Associação
Comunitária do Povoado Rochedo Novo, Associação Comunitária dos
Evangélicos de Medina, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Montes Claros, Associação Comunitária Grêmio Recreativo Unidos do Alto,
Associação de Amigos de Poções e Barriguda, Associação dos Amigos de
Aguas Vermelhas, Associação dos Moradores do Bairro Vila Formosa,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Rünho, Grupo São José,
Associação Comunitária de Bebedouro e Barrinha, Associação Comunitária
do Bairro Joaquim Antônio de Lima, Associação dos Congados Temo
Maravilha, Associação dos Congados Moçambique Coroa de Ouro,
Associação dos Moradores da Comunidade Barra da Alegria, Caixa Escolar
Antônio Luiz Bastos, Caixa Escolar Colibri, Creche Comunitária Aurélio
Pires, Sociedade São Vicente de Paulo - Conselho Particular Nossa Senhora
do Carmo, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Sabinópolis,
Grupo Espírita Legionários de Maria, Santa Casa de Misericórdia de
Nepomuceno, Departamentc e Assistência Médico-Social da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense, Fraternidade Feminina Ubaense, Associação dos
Moradores da Vila Bispo de Maura - Acomobina, Conselho Particular Santo
Antônio da Sociedade São Vicente de Paulo, Obra Social Beneficente da
Igreja Missionária Cristo Voltará, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Baependi, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Mateus Leme, Associação Mineira de Paraplégicos, Lar São Mateus, Lira
Santo Antônio de Igarapé, Ponto de Contacto Nova Canaã para Promoção
do Bem-Estar Social, Associação Comunitária de Vermelho Novo,
Associação Comunitária do Córrego dos Valerianos, Associação Comunitária
Fraternidade de Ipaba. Associação de Amigos das Comunidades de Pedreira
e Fomento, Associação dos Moradores do Setor do Funil, Conselho Central
de Coronel Fabriciano da Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho de
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Desenvolvimento Comunitário São.-Sebastião do Anta, Creche Comunitária
Maria Floripes, Creche Comunitária Sonho de Criança, Crianças do Mundo,
Crianças do Mundo, Grupo Cultural Roda Viva, Prefeitura Municipal de
Cambuí, Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Santo Expedito,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barreiras e Adjacências,
Caixa Escolar Francisco Lopes da Silva, Associação Esportiva e Comunitária
do Conjunto Henrique Sapori, Associação Comunitária Margarida Rosa de
Azevedo - Uberaba, Associação de Assistência Social Padre Manoel da
Nóbrega. Associação Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa
Senhora da Conceição, Caixa Escolar Euzébio Sudré, Caixa Escolar São
Pedro, Lar São Mateus, Ministério AMAE - Associação Missionária de Apoio
ao Evangelho, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, Rebusca - Ação
Social Evangélica Viçosense, Sociedade Comunitária Habitacional de
.Jeceaba, América Esporte Clube, Caixa Escolar Carvalhães de Paiva, Caixa
Escolar ]saías Pereira de Cai-valho, Centro de Desenvolvimento Comunitáric
do Município de Carmo da Cachoeira, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Cordislãndia, Hospital São Bento, Associação Comunitária
de Rubim, Associação Comunitária Senhora do Porto. Associação Hospital
Belizário Miranda, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier
Chaves, Caixa Escolar Alva Romeiro Silva, Caixa Escolar Coronel Xavier
Chaves, Centro Comunitário Amor e Fraternidade, Irmandade São Vicente
de Paulo de Rubim, Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto,
Associação Comunitária Campestre II, Associação Comunitária de José Luiz
- Barbacena, Associação Comunitária do Galego, Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Ponte Nova - Curvelo, Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Curvelo, Clube de Serviços dos Amigos de
Parada Araújo, Escola de Menores São Vicente de Paulo, Industrial Sport
Club, Núcleo Comunitário Central dos Amigos de Curvelo, Núcleo de
Integração de Dr. Sá Fortes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passa-
Tempo, Associação Comunitária de São Pedro, Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Luiz Pires de Minas, Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Cabeceira do Mangai, Associação Nova
Esperança dos Pequenos Produtores Rur p s da Chapada Gaúcha, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário cmpos Gerais, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Lagoa dos Patos. Prefeitura Municipal de
Itacambira, Ação Comunitária de Almenara. Ação Comunitária de Almenara,
Associação de Moradores do Bairro Mata Velha, Caixa Escolar da Escola
Estadual Carmelo Mesquita, Associação Escola da Família Agrícola Chico
Mendes, Associação Comunitária do Córrego do Parado, Prefeitura
Municipal de Jampruca, Associação Comunitária dos Moradores de
Goiabeira, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, Associação
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das Comunidades de Ibia[, Associação das Comunidades de Ibiaí,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sistema VI, Associação
Comunitária de Nova Porteirinha, Associação dos Moradores do Bairro Alto
da Boa Vista, Associação Filantrópica Anfrisio Coelho, Associação
Filantrópica Anfrísio Coelho, Coral ,Juvenal Alves Vilela, Grupo Educação
Desenvolvimento de Apoio ao Menor, Lar dos Velhinhos, Prefeitura
Municipal de Acaiaca, Associação Comunitária Beneficente aos Moradores
do Bairro Porto Alegre, Associação de Assistência às Crianças Carentes de
São Pedro, Associação Hospitalar Santa Rosália, Associação Internacional
de Lions Clube, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Município de
Jordânia, Associação dos Sem-Casas, Inquilinos e Mutuários de
Coromandel, Santa Casa de Misericórdia de Monte Alegre de Minas,
Associação Comunitária Rural de Caveira d'Anta. Prefeitura Municipal de
Frutal, Fundação Educativa e Cultural de Lazer do Alto Rio das Velhas,
Obras Sociais São José Operário, Associação Comunitária dos Moradores do
Distrito de Fidalgo, Associação de Assistência aos Bairros de Pitangui,
Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio, Associação dos
Moradores de Ferreiras, Associação dos Moradores do Conjunto Romero de
Carvalho, Associação dos Moradores do Distrito de Dr. Lund, Corporação
Musical Cachoeira Grande, Guarda Conga Santa Efigênia de Lagoa de
Santo Antônio, Associação Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz,
Associação Comunitária do Córrego do Ouro, Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Boa Esperança, Associação Mineira de Pais e Amigos
para Prevenção e Recuperação do Abuso de Drogas, Caixa Escolar São
Tomás de Aquino, Centro de Apoio Cultural e Educacional Sul-Mineiro,
Centro de Desenvolvimento Comunitário de Lelivéldia, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barra Bonita, Conselho de
Desenvolvimento da Comunidade de Tropeiros, Serviço de Obras Sociais de
Guaxupé, Associação Habitacional de Governador Valadares, Conselho
Central de Governador Valadares da Sociedade São Vicente de Paulo,
Núcleo Espírita de Evangelização Emmanuel, Social do Ipê Futebol Clube,
Associação Cristã Feminina - Belo Horizonte, Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Matipô, Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Minduri, Associação Pró-Carente de Tabuleiro,
Cachoeirense Futebol Clube, Clube Atlético Buenopolense, Sociedade Pró-
Melhoramentos do Bairro ltacolomi, Associação Beneficência Popular,
Associação Comunitária Bairro Porto Alegre, Associação Comunitária do
Clube de Mães Vila Solidariedade, Associação Comunitária dos Moradores
da Comunidade de Varginha, Associação Comunitária dos Moradores da
Comunidade de Varginha, Associação Comunitária Vila Risonha de São
Romão, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Boa Vista de
Santana, Associação Desenvolvimento Caminhada Vida Povo Bairro Santo
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Agostinho, Associação dos Bairros de Teófilo Otõni, Associação dos
Moradores do Bairro Cícero Passos, Associação dos Moradores do Setor
Funil, Associação dos Moradores e Produtores do Ribeirão dos Santos,
Centro Comunitário Rural de Fidelãndia, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Francisco Badaró, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Vargem Grande, Creche Raio de Luz, Hospital Nossa
Senhora das Neves, Associação Comunitária dos Moradores de Ponto dos
Volantes, Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, Associação dos
Moradores do Bairro Gomes. Associação Feminina de Trabalho e Obras,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ilha, Conselho Particular São
Carlos Borromeu da Sociedade São Vicente de Paulo de Lagoa da Prata,
Dom Bosco Futebol Clube, Lions Clube de Lagoa da Prata, Prefeitura
Municipal de Passa-Tempo, Sociedade Beneficente de Socorro aos Pobres,
Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Senhor do Bonfim e
Adjacências - Bela Vista de Minas, Associação Comunitária, Ação Social e
Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, Associação Comunitária,
Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, Associação
Comunitária, Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -,
Ação Comunitária Beneficente Maranata, Associação Artística Coral de
Almenara, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Duarte -
Rio Acima, Associação Comunitária Formosa e Alto Tamarindo, Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itanhandu. Associação dos Amigos
das Crianças de Rio Acima, Caixa Escolar Escola Estadual Padre José
Lanzillotti, Cristalino Esporte Clube, Hospital Lourenço Westin, União
Comunitária de Piedade, União Comunitária dos Moradores da Nova Santa
Bárbara, Centro Integrado de Desenvolvimento Social, Centro Integrado de
Desenvolvimento Social, Ação Social Nossa Senhora de Fátima, Aliança
Nacional da Juventude, Associação de Amparo à Criança e ao Idoso, Centro
Beneficente Cristão, Núcleo de Assistência Social Fraternidade Amor e Paz,
Obras Comunitárias e Assistenciais Menino Jesus, Obras Comunitárias e
Assistenciais Menino Jesus, Associação Comunitária do Bairro Santa Helena
- Barreiro, Associação Comunitária do Bairro Santa Helena, Associação
Comunitária Padre Laureano, Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras,
Conselho Central de Muriaé da Sociedade São Vicente de Paulo, Associação
dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências, Conselho
Comunitário Departamento, Hospital Evangélico de Carangola, Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Grama, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Uberaba, Associação Mão Amiga, Caixa Escolar América,
Caixa Escolar Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial,
Caixa Escolar do Bairro Planalto, Caixa Escolar Dr. José Mendonça, Caixa
Escolar Paulo José Derenusson, Creche Comunitária Nossa Senhora do
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Rosário, Entidade e Fraternidade eminina Ação e Silêncio, Hospital da
Criança, Lar dos Velhinhos, Centro Comunitário Pró-Morar Baixinha, Centro
Comunitário Pró-Morar Baixinha, Conselho Comunitário do Município de
Timóteo, Corporação Musical Santa Cecilia de Queluzito, Liga Amadora
Bambuiense, Associação Beneficente das Mulheres de Santa Cruz,
Associação Comunitária de Santa Rosa Ribeirão, Associação Comunitária do
Barreiro da Cruz, Associação dos Moradores da Comunidade de Baixa
Grande, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Sebastião,
Centro Cultural de Salinas João Costa, Legião de Assistência Cristã,
Sociedade Beneficente dos Moradores da Vila Aparecida, Associação
Comunitária Pequeno Davi, Associação Comunitária dos Amigos de Pedras
de Maria da Cruz, Creche Comunitária Bom Menino, Associação Comunitária
do Saco Fechado e Bolina, Liga Andrelandense de Futebol, Lar Maria
Nolvina da Costa, Grupo Mensageiros da Amizade - GRUMA -, Sociedade
de Amigos do Distrito de Vila Nova de Minas, Associação Comunitária São-
Geraldense, Associação Comunitária dos Bairros do Município de Estrela do
lndaiá, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio,
Associação Família de Caná, Caixa Escolar Padre Bertrando Lindeman,
Centro Comunitário Padre Damião, Hospital Municipal Antônia Grapiúna,
Prefeitura Municipal de Felisburgo, Prefeitura Municipal de Joaquim Felício,
Sociedade Beneficente Elos, Associação Beneficente Teixeirense,
Associação Comunitária de Morro do Ferro, Associação Comunitária do
Conjunto Residencial Pongelupe, Associação Comunitária do Rosário,
Associação Comunitária Lazer e Recreativa dos Moradores e Amigos da Vila
São Rafael, Associação Comunitária Oratoriense, Associação Comunitária
Oratoriense, Associação Comunitária Santa cruzense, Associação dos
Moradores da Vila Santa Rita de Cássia, Associação dos Moradores do
Ribeirão, Associação Federativa de Executivas de Empresas de Turismo,
Associação Pires e Santos - Núcleo de Educação Especial, Banda de Música
Santa Cecilia, Bela Vista Futebol Clube, Caixa Escolar Luís Martins Soares,
Centro de Defesa Coletiva das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela,
Conselho Comunitário Assis Chateaubrjand do Vale do Jatobá. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Catas Altas, Conselho Particular da
Socidade São Vicente de Paulo da Paróquia de São Geraldo, Conselho
Particular São José do Calafate da Sociedade São Vicente de Paulo, Creche
Centro Infantil Amélia Crispim, Creche Comunitária do Bairro Santa Cecilia -
João Augusto Bitarâes Filhos de Deus, Creche Comunitária Terra Nova,
Federação Mineira de Ginástica, Grupo Criança Não E Brinquedo, Grupo
Espírita Francisco de Assis, Guarda de Moçambique de São Bendito e Nossa
Senhora do Rosário, Prefeitura Municipal de Barra Longa, Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Escalvado, Associação Beneficência Popular,
Associação Comunitária Amigos Franciscanos, Associação Comunitária
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Criativa de São Sebastião do Anta, Casa de Caridade São Vicente de Paulo
- Mirai, Creche Comunitária Artindo Lopes Malta, Hospital São Paulo,
Prefeitura Municipal de Tombos, Associação Diabéticos de Aracitaba,
Guanabara Futebol Clube, Associação das Pioneiras de Poços de Caldas,
Caixa Escolar Caie Professor Armo Ferreira Pinto, Caixa Escolar do Cemae
Professor Sebastião Martins, Conselho Comunitário de Desenvolvimento
Rural do Bairro Gonçalves, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Muzambinho, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poços de
Caldas, Associação dos Moradores do Município de São Sebastião da Bela
Vista, Ação Social Nossa Senhora de Fátima, Assistência Social Missionária
Antonette Johnson, Associação Atlética e Recreativa São João - Pouso
Alegre, Prefeitura Municipal de Cordislãndia, Associação Comunitária do
Belo Monte, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Aracati, Rotary
Club de Cataguases, Associação em Defesa do Folclore de Jacui,
Associação de Apoio às Atividades Comunitárias de Canaã, Associação de
Apoio às Atividades Comunitárias de São Francisco, Associação de
Assistência a Carentes de Pirapora, Fundação Graciema Alves, Associação
dos Aposentados e Pensionistas do Alto Paranaíba, Fundação Escola de
Vida - Educação Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa,
Fundação Escola de Vida - Educação Integral, Promoção Cultural e Medicina
Alternativa. 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, 18 de março de 1997.
Elmo Braz, Presidente - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Maria Olívia - Miguel Martini - Sebastião Navarro Vieira - José Braga -
Roberto Amaral - Ermano Batista.
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia sete de novembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma
Diniz, Glycon Terra Pinto e Antônio Roberto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Djalma
Diniz, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon Terra Pinto
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência acusa o recebimento
de correspondência publicada no "Diário do Legislativo" em 10111196,
enviada pelo Sr. Wauner Batista Ferreira Machado, Juiz de Direito. Em
seguida, o Presidente distribui ao Deputado Glycon Terra Pinto os
Requerimentos n°s 1.739 a 1.741196 e ao Deputado Antônio Roberto os
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Requerimentos nos 1.742 a 1.744196. Passa-se à 22 Parte da reunião, com a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. O
Presidente informa que o Deputado Anderson Adauto apresentou parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
907196, do Deputado Paulo Schettino, que institui o Dia do Policial Civil do
Estado de Minas Gerais. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
projeto. Com a palavra', o Deputado Glycon Terra Pinto apresenta pareceres
orais mediante os quais conclui pela aprovação dos Requerimentos n°s
1.739 a 1.741196. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto
apresenta pareceres orais mediante os quais conclui pela aprovação dos
Requerimentos n°5 1.742 a 1.744196. 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, 20 de novembro de 1996.
Simão Pedro Toledo, Presidente - José Henrique - Paulo Schettino.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jaime
Martins, Gil Pereira e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jaime
Martins, declara aberta a reunião e informa que esta tem a finalidade de
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos. Em
seguida, solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, determina sejam distribuídas as cédulas de votação e designa para
atuar como escrutinador o Deputado Ailton Vilela. Recolhidas as cédulas e
apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado Gil Pereira, e,
para Vice-Presidente, o Deputado Jaime Martins, ambos com três votos. Em
seguida, o Deputado Jaime Martins empossa o Presidente eleito, Deputado
Gil Pereira, a quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo a Presidência,
o Deputado Gil Pereira agradece a confiança nele depositada e empossa o
Vice-Presidente, Deputado Jaime Martins. O Presidente, após entendimento
com os demais membros da Comissão, informa que as reuniões ordinárias
serão realizadas às terças-feiras, às 11 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
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Gil Pereira, Presidente - Ailton Vilela - Bilac Pinto.
ATA DA Sl a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quinze minutos do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecer na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e
Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, José Maria Barros, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência lê ofícios da Secretaria de Estado de Educação,
encaminhando cópia do Projeto de Reformulação Curricular de Capacitação
de Professores do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de Minas
Gerais; da Pro? Surley Silva Jardim, publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 12112196; dos alunos da Escola Estadual Ana Letro Staacks.
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 14112196; da Sra.
Carmelina dos Santos Rosa, da Secretaria dos Direitos da Cidadania,
publicada na edição do "Diário do Legislativo' de 20112196; dos Auxiliares da
Educação, publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 2511197, e do
Secretário da Educação, publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
612/97. A seguir, a Presidência informa que a análise do processo de
sindicância no Instituto de Educação de Minas Gerais encontra-se à
disposição dos membros desta Comissão. Encerrada a V Parte dos
trabalhos, passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimentos em que solicita sejam encaminhados ofícios às
mencionadas autoridades solicitando as seguintes informações: ao
Secretário de Estado da Educação, explicações 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; ao Secretário Estadual de
Recursos Humanos e Administração, informações sobre os aprovados no
concurso público de Professor nível 1, Grau A, realizado segundo o Edital n°
16194, publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado em 29110194. A
seguir, O Deputado Gilmar Machado apresenta outro requerimento, em que
solicita sejam convidados para uma audiência pública desta Comissão o
Secretário Adjunto de Educação, os coordenadores dos cursos de Ciências
Sociais e Filosofia das Universidades Federais de Uberlândia e de Minas
Gerais e o Presidente do Conselho Estadual de Educação, com a finalidade
de discorrerem sobre as perspect: s das disciplinas Filosofia e Sociologia
no currículo das escolas estaduais de Minas Gerais. Colocados em votação,
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cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Encerrada essa fase,
passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação são aprovados, no 2 0 turno, os Projetos
de Lei n°s 490195 na forma do vencido no 1 0 turno, (relator Deputado Gilmar
Machado); 497195; 694196; 917196, este na forma do vencido no 1 0 turno, e
962196 (relator: Deputado João Leite); 982196 (relator: Deputado Anderson
Adauto), e no 10 turno, os Projetos de Lei n°s 302195 com a Emenda n° 1;
764 e 1.021 /96 (relator Deputado Gilmar Machado); 990196, com a Emenda
n° 1; 993 e 1.019196 (relator: Deputado Anderson Adauto). Logo após, a
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 842, 932 e 943196, 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, 19 de março de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Régis.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia treze de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem no Plenarinho IV os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Simão
Pedro Toledo, José Militão e José Braga, membros da supracitada
Comissão. Registra-se, ainda, a presença do •Deputado Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado José Braga que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente concede a palavra ao Deputado Simão
Pedro Toledo para proceder à leitura da seguinte correspondência; Ofício do
Sr. João Augusto Femandes Sobrinho, Prefeito Municipal de Aguas
Formosas, comunicando o envio de telegrama à Associação dos Municípios
do vale do Mucuri, no qual manifesta total apoio à Lei "Minas por Minas";
ofício do Sr. Paulo Andrade da Cunha, Prefeito Municipal de Carvalhos, por
meio do qual encaminha cópia do decreto executivo que determinou estado
de emergência naquele município; oficio da Sra. Maria Ubaldo Girundi, Vice-
Prefeita Municipal de Oratórios, encaminhando cópia da ata de posse dos
Vereadores e do Prefeito Municipal; ofício do Sr. Mílton Trindade Vieira,
Prefeito Municipal de Santa Helena de Minas, comunicando a instalação do
novo município; ofícios do Dr. WilIer Santos Ferreira, Delegado da OAB, e
do Sr. Heráclito Dias Bastos, Secretário da Loja Maçônica Templários do
Itapiraçaba, ambos de Januária, solicitando empenho da Comissão para se
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viabilizar consulta plebiscitária no Distrito de Brejo do Amparo, para fins de
emancipação; ofícios do Sr. Edson Marcelo da Conceição, Secretário da
AMASP I do Sr. Marcelo António Rabelo, Secretário da AMVER, e do Sr.
José Gilmar Ramos. Secretário da AMAV, comunicando a posse das novas
diretorias daquelas entidades; ofício do Dr. Romário Silva Junqueira, Juiz de
Direito de Santa Rita do Sapucaí, comunicando a instalação da ? Vara,
naquela comarca; oficio do Sr. Joel Leonel de Aviz, ex-Prefeito de
Vespasiano, encaminhando sinopses gerenciais dos meses de maio, junho,
julho e agosto de 1996, e oficio do Dr. Antônio Faria Lopes. Secretário de
Governo de Belo Horizonte, dando ciência da criação do Distrito do Barreiro.
Dando seqüência, o Presidente passa à fase de distribuição de proposições e
designa o Deputado José Militão para relatar os Requerimentos n°5 1.876 e
1.952196, o Deputado José Braga para relatar o Requerimento n° 1.877196 e
o Deputado Simão Pedro Toledo para relatar o Requerimento n° 1.878196,
todos de autoria do Deputado Dimas Rodriçes. Esgotada a matéria
destinada à V Parte da reunião, o Presidente p c., a à ? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
O Presidente submete a votação requerimento da Deputada Maria José
Haueisen, em que solicita a realização de uma audiência pública das
Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, de Ciência e
Tecnologia, de Política Energética, Hídrica e Minerária, e de Meio Ambiente,
no Município de Teófilo Otôni, com a finalidade de se debater a implantação
da Zona de Processamento de Exportação naquela localidade, o qual é
devidamente aprovado. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta apresenta
requerimento em que solicita a realização, na região Norte do Estado, de
reunião da Comissão com representantes das Secretarias de Estado da
Fazenda e de Assuntos Municipais e da Fundação João Pinheiro, com a
finalidade de se esclarecerem aos Prefeitos da região os critérios da Le
Robin Hood, que alteram os números finais do VAF consolidado. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento. Dando prosseguimento, o Presidente
passa à 3a Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão e a votação
de matéria de deliberação conclusiva das Comissões. O Presidente informa
que recebeu requerimento dos membros da Comissão, em que solicitam
retirada de tramitação do Requerimento n o 1.951/96 e, nos termos do
disposto no art. 244, VIII, do Regimento Interno, defere a matéria. A seguir, o
Presidente concede a palavra aos relatores dos Requerimentos n°s 1.876 e
1.952 (relator: Deputado José Militão), 1.877 (relator: Deputado José Braga)
e 1.878196 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo), que emitem pareceres
pela aprovação das matérias, os quais, submetidos a votação, são
aprovados, cada um por sua vez. O Presidente, então, passa a submeter a
votação, e são devidamente aprovados, os Requerimentos n°s 2.027 e
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2.026/97, do Deputado Jaime Martins, que, na forma da Deliberação da
Mesa n° 487; dispensam parecer. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença de todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Glycon Terra Pinto - Simão Pedro

Toledo - lvair Nogueira - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 514/95

Reunião Conjunta das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e
de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame dispõe
sobre a política estadual de amparo ao idoso.

Após ser 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 nus 1 a 4. Em seguida, a Comissão
de Saúde e Ação Social emitiu parecer sobre o projeto, opinando por sua
aprovação juntamente com as Emendas n us 1, 3 e 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 2, dessa Comissão, na forma da
Subemenda n° 1, que apresentou, e com a Emenda n° 5, também de sua
autoria.

Em virtude de requerimento do Deputado João Leite aprovado em
Plenário, foi a proposição distribuída também a esta Comissão. Por força de
requerimentos do autor do projeto, aprovados em reunião plenária de
3112196, a matéria tramita em regime de urgência e deve ser apreciada em
reunião conjunta, nos termos dos arts. 274, II, e 245, XV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O tratamento dado por unia nação à sua população idosa revela muito de

sua cultura e do caráter de sua gente.
Antes mesmo de serem escritos em texto lega?, o amparo e o respeito ao

idoso devem estar inscritos na consciência da sociedade, a que cabe
reconhecer como uma das condições de seu desenvolvimento e de sua
maturidade a presença e a participação efetiva das pessoas mais velhas.
Elas são possuidoras de conhecimentos, de valores e de sabedoria
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necessários à preservação da identidade cultural de uma sociedade, ao
longo das gerações.

A preocupação básica demonstrada na proposição em estudo vai além dos
princípios gerais norteadores de uma política pública que tenha como objeto
de atenção o idoso, definindo com clareza ações e formas concretas de ser
implementada, condição que faz a iniciativa oportuna.

Com vistas ao aperfeiçoamento técnico do projeto e à sua adequação às
diretrizes emanadas do Programa Nacional de Direitos Humanos,
apresentamos a Emenda n° 6, que dá outra redação para a alínea "a" do
inciso III do art. 60 e possibilita a criação, nas escolas estaduais, de cursos
abertos voltados para a população de terceira idade, e a Emenda n° 7, para
dar maior clareza ao texto da alínea "b" do inciso IV do art. 60.

Para assegurar o cumprimento do disposto nos § 1 0 e 20 do art. 225 da
Constituição do Estado, apresentamos as Emendas n°5 8 e 9.

Rejeitamos, por inoportuna, a Emenda n°2. da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Subemenda n° 1 a ela apresentada pela Comissão de Saúde e
Ação Social.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°

514195 com as Emendas n°s 1, Se 4, da Comissão de Constituição e Justiça;
n° S. da Comissão de Saúde e Ação Social; e 6 a 9, a seguir redigidas.
Somos pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e
Justiça, e da Subemenda n° 1 a ela apresentada.

EMENDA N°6
Dê-se à alínea "a" do inciso III do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ........................................
III -	............................................
a) possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos

abertos à população idosa, com a finalidade de propiciar-lhe o acesso
continuado ao saber;".

EMENDA N°7
Dê-se à alínea "b" do inciso IV do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - .............................................
IV -	....................................................
b) facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder

público estadual;".
EMENDA N°8

Acrescente-se ao § 1 0 do art. 40 o inciso VIII, com a seguinte redação:
"Ar[. 40 - ..............................................................................................
§ 1°-	..................................................................................................
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VIII - descentralização dos programas de assistência, que deverão priorizar

o atendimento ao idoso em seu próprio ambiente.
EMENDA N°9

Dê-se ao § 20 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4°-.......................................................................................................
§ 20 - O Poder Executivo desenvolverá, com a participação de instituições

públicas e civis dedicadas ao idoso, programa especial destinado à criação,
nos municípios, dos centros de lazer e amparo à velhice previstos no art.
225, § 20, da Constituição Estadual.".

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - João Leite, relator - Durval Angelo - Ivair

Nogueira - João Batista de Oliveira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 514195 dispõe

sobre a política estadual de amparo ao idoso.
A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou as Emendas n°s 1 a 4. A seguir, foi apreciada pela Comissão de
Saúde e Ação Social, que opinou por sua aprovação, apresentando a
Emenda n°5 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°2.

Atendendo a requerimento do Deputado João Leite, foi a proposição
encaminhada, ainda, à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
que, em reunião conjunta com esta Comissão, emitiu parecer favorável à
tramitação do projeto e apresentou as Emendas n°s 6 a 9, sendo contrária à
aprovação da Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e da
Subemenda n° 1 a ela apresentada pela Comissão de Saúde e Ação Social.

Passa, agora, esta Comissão a fundamentar seu parecer.
Fundamentação

O projeto objetiva traçar as diretrizes básicas para uma política estadual de
amparo ao idoso, com vistas a assegurar-lhe direitos sociais e de cidadania.

Tais direitos já estão consagrados constitucionalmente. Nossa Lei Maior
preceitua, em seu art. 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o
direito à vida. Em seus arts. 225 e 226, a Carta Estadual estabelece como
dever do Estado a promoção da dignidade e do bem-estar do idoso.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbice à
sua tramitação.

As ações poderão ser implementadas com a utilização de recursos
orçamentários, financeiros, materiais e humanos dos órgãos e das entidades
estaduais cuja atuação esteja relacionada com os objetivos do projeto. A
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título de exemplo, citamos a atividade 'assistência social" da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
que, na lei orçamentária para o exercício de 1997, conta com uma dotação
de R$9.291.506,00, destinada a "promover, coordenar, apoiar e avaliar as
atividades de assistência social dirigidas à população carente e, em especial,
ao bem-estar da família, do idoso, do migrante e da população indígena,
buscando a melhoria das condições de vida." (Grifo nosso.)

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°514/95 no

1 0 turno, com as Emendas n°s 1, 3 e 4, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 5, da Comissão de Saúde e Ação Social, e com
as Emendas n°s 6 a 9, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, e
pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e da
Subemenda n° 1 à Emenda n°2.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto, relator - Roberto Amara! -

Durval Angelo - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 846/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epígrafe visa
a assegurar ao consumidor o pleno atendimento dos serviços médico-
hospitalares prestados por empresas privadas ou de intermediação.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta
Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
E livre a iniciativa privada para prestar serviços de assistência à saúde.

Essa participação se dá por meio de convênios firmados com a
administração pública e da chamada medicina supletiva, prestada por
pessoas jurídicas de Direito Privado.

A participação da iniciativa privada na prestação de serviços de assistência
à saúde objetiva, em linhas gerais, suprir ou complementar o atendimento
oferecido pelo Estado, de modo a proporcionar a toda a população o
tratamento médico necessário. Por esse motivo, essa assistência
complementar deve ser a mais ampla possível.

A medicina supletiva subdivide-se em seguro-saúde, medicina de grupo e
cooperativas médicas. Esses grupos, por meio de contratos, denominados
planos de saúde, delimitam o serviço médico que será prestado e
determinam as condições em que este se dará.
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Ocorre, porém, que a medicina supletiva não vem atendendo

satisfatoriamente seus usuários,- uma vez que não cobre o tratamento de
todas as doenças. Tais restrições não são cabíveis quando a proposta que se
faz é proteger a saúde, pois esta não estará garantida se o prestador do
serviço médico se exclui em casos de determinadas doenças. Na verdade, o
estado de saúde pressupõe a exclusão de todas as enfermidades, e, não, de
algumas, apenas.

Além disso, essas limitações vêm prejudicando sobremaneira os usuários,
que, na maioria das vezes, não buscam informar-se detalhadamente sobre
as restrições estabelecidas e imaginam que, ao pagar o preço estipulado,
estarão completamente amparados pelos planos de saúde. No entanto, eles
são surpreendidos e se sentem lesados quando acometidos por doenças que
não estão incluídas nos serviços de assistência médica oferecidos. Nesses
casos, não resta outra solução senão buscar atencnmento no Sistema único
de Saúde - SUS -, que fica encarregado, muitas vezes, dos tratamentos mais
complexos e dispendiosos. Vê-se, portanto, que a participação restrita dos
planos de saúde não atende aos fins para os quais foram instituídos.

Ressalte-se que os serviços de assistência à saúde prestados pelas
pessoas de Direito Privado são de relevância pública e devem, portanto,
subordinar-se à regulamentação, ao controle e à fiscalização do poder
público. Por isso, pode o Estado determinar que o atendimento médico
oferecido pela medicina supletiva deve ser efetuado de maneira global, o
que trará benefícios não só para os seus usuários, como também desonerará
o SUS.

A aplicação de multa no caso de não-cumprimento dos preceitos
estabelecidos no projeto objetiva garantir a eficácia dos dispositivos nele
contidos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 846196 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente e relator - Wilson Pires - Adeimo Carneiro

Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 875/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Ermano Batista, objetiva

dar a denominação de Manoel Martins de Meio à Escola Estadual do Bairro
Menezes, situada no Município de Ribeirão das Neves.
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Na forma regimental, a proposição foi publicada no órgão oficial
competente e, em seguida, distribuída a esta Comissão a fim de ser
apreciada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No âmbito do Estado de Minas, a matéria está regulada pela Lei n° 5.378,

de 3112169, cujo art. 1 0 , alterado pela n° 7.621, de 13112179, tem a
seguinte redação:

"ArL ? - 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 comunidade.

§ 1 0 - Não poderá haver, no mesmo município, mais de um
estabelecimento, instituição ou próprio público com igual denominação.

§ 20 - (Omissis)".
A vista da justificação do projeto pelo seu autor, e constatada a

inexistência de próprio público, no município, com a mesma denominação
que se pretende dar à escola, entendemos que foram cumpridas as
exigências legais atinentes à matéria em estudo.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 875196 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.064196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em análise tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Programa
de Aperfeiçoamento em Sexo!ogia e Educação Sexual - PROSEX -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos do art. 195. c/c O art. 103. V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a instituição em tela

é sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, cujos
membros da diretoria são de reconhecida idoneidade e nada percebem pelo
exercício de seus cargos.
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Portanto, estão satisfeitas as condições para que a entidade possa ser

declarada de utilidade pública, conforme está prescrito no art. 1 0 da Lei «
3.373, de 1315165, alterado pela Lei n°12.240, de 517196.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.064196 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.087197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão de
Athayde - CENAF -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 2512197, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. na", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade funciona há

mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Fica satisfeito, assim, o disposto na Lei n° 12.240, de 517196, que
disciplina a declaração de utilidade pública.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.087197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.088/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após 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
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A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7196.

Constata-se, portanto, que a entidade está em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim, não encontramos óbice á tramitação do projeto em tela.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.088197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 19 de março de 1997.
Rely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Emiano Batista.
PARECER PAR: O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.095/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise

visa a declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica - FMG
-, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser 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
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a referida entidade tem

personalidade jurídica, não possui fins lucrativos e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo
exercício de seus cargos, conforme atesta a documentação que ilustra o
processo.

Preenchidos os requisitos necessários á declaração de utilidade pública
exigidos pela Lei n° 12.240, de 517196, 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° 1.095197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de marco de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão .air Nogueira.
PARECER i-ARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 536/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Projeto de Lei n° 536195
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante todo o dia para
veículos automotores que transitarem em rodovias estaduais.

Aprovado no 1 0 turno com as Emendas n°s 1 e 2, o projeto vem agora a
esta Comissão para ser objeto de parecer de 20 turno. Segue, anexa, a
redação do vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art. 196, § 10,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Como foi salientado anteriormente, a proposição tem o mérito de cooperar

para a redução dos altos índices de acidente observados em nossas
rodovias.

Por outro lado, sua aprovação não implica aumento de despesas para os
cofres públicos. O DER-MG já tem recursos orçamentários correntes que
poderão ser dispendidos com a colocação de placas de aviso sobre a nova
condição de trânsito nas estradas estaduais e com o custeio de outras
despesas de propaganda e comunicação a respeito.

Além disso, ultrapassada a fase de implantação da nova condição, o
Estado poderá ter receitas extras decorrentes da aplicação de multas,
embora este não seja o objetivo, pois a multa deve ter sobretudo caráter
educativo.

Nesta linha de pensamento, julgamos conveniente estabelecer um período
de seis meses, a partir da regulamentação da lei, em que as multas não
deverão ser aplicadas. Nesse período de carência, a administração terá a
oportunidade de implementar eficaz programa educativo a respeito e
sinalizar, adequadamente, as nossas rodovias estaduais. Por outro lado,
entendemos ser demasiado o valor fixado para a multa, além de exagerada
a cobrança em dobro, no caso de reincidência. Por essas razões,
apresentamos as Emendas n°s 1 e 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 536195

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir redigidas.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20- Será aplicada multa no valor de 25 (vinte e cinco) Unidades

Fiscais de Referência - UFIR5 - aos infratores desta lei.".
EMENDA N°2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A multa de que trata o art. 20 somente será aplicada decorridos 6

(seis) meses da regulamentação desta lei.".
Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
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Miguel Martini. Presidente - Roberto Amaral. relator - Antõnio Roberto -

José Braga - Durval Angelo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 536195
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante todo o dia para os

veículos automotores que transitarem em rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica obrigatório o uso de farol baco durante o dia para os veículos

automotores que transitarem em rodovias	aduais.
Parágrafo único - São considerados veículos automotores por esta lei as

seguintes categorias de automóveis: carros particulares, táxis. caminhões e
ônibus.

Art. 20 - Será aplicada multa no valor de 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais
de Referência - UFIR5 - aos infratores desta lei, dobrando-se a multa no caso
de reincidência, no período de 1 (um) ano, da infração praticada.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 774196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei em tela
disciplina a administração de medicamentos a aluno nas escolas públicas
estaduais e dá outras providências.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retoma a matéria a
esta Comissão para ser examinada no 2 0 turno, em obediência às
disposições regimentais. Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
E prática comum, que precisa ser combatida, a recomendação de

medicamentos realizada por leigos em todos os níveis da sociedade.
Nas escolas, tal procedimento é freqüentemente adotado quando o aluno

se queixa de algum sintoma ou apresenta sinais de doença. Buscando
solucionar problemas de saúde relativamente simples, muitas vezes
administram-se medicamentos ao aluno sem que sejam levadas em conta as
idiossincrasias ou, mesmo, a possibilidade de interações indesejáveis entre o
medicamento administrado e as drogas de que já faça uso.
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O projeto em tela demonstra a preocupação do autor com a defesa da

saúde, pois pretende evitar que o aluno receba medicamentos indicados por
pessoas que não sejam profissionais.

Também em prol da saúde é que se propõe a instituição da ficha com
dados de interesse médico. Considerando que o aluno passa um tempo
razoável na escola, tais informações se tomam relevantes, uma vez que
preparam e auxiliam um eventual atendimento médico.

As informações contidas na ficha com dados de interesse médico, como,
por exemplo, a história pregressa do aluno, facilitarão o atendimento médico
nos casos de urgência e emergência.

Desse modo, acreditamos que o projeto representa uma efetiva proteção à
saúde, harmonizando-se perfeitamente com a Constituição Federal, que
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 774f96 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo Carneiro Leão.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 774196

Disciplina a administração de medicamentos a aluno nas escolas públicas
estaduais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A administração de medicamentos a aluno, nas escolas públicas

estaduais do ensino fundamental e médio, será realizada mediante
autorização do responsável ou mediante receita médica, nos casos
legalmente exigidos.

Ar!. 20 - Para orientar o atendimento médico, as escolas da rede pública
estadual de ensino fundamental e médio manterão ficha com dados de
interesse médico, contendo as seguintes informações sobre o aluno:

- doenças das quais é portador;
II - medicamentos de que faz uso constante;
III - medicamentos que lhe podem ser ministrados na escola;
IV - medicamentos ou substâncias que não lhe podem ser ministrados em

virtude de incompatibilidade;
V - outras informações médicas relevantes para o médico;
VI - unidade de saúde a que deve, preferencialmente, ser encaminhado,

em caso de urgência ou emergência.
§ jO - O responsável pelo aluno fornecerá as informações necessárias ao

preenchimento da ficha com dados de interesse médico, em prazo a ser
determinado pela escola.
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§ 20 - O atendimento de urgência far-se-á em unidade do Sistema Único de
Saúde indicada pela escola, na impossibilidade de encaminhamento do
aluno à unidade indicada por seu responsável.

§ 30 - A ficha com dados de interesse médico deverá acompanhar o aluno
se for necessário seu encaminhamento a serviço de urgência ou emergência.

AI. 30 - A inobservância do disposto nesta lei implicará sanção
administrativa definida em decreto.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.018/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio do requerimento em epígrafe, o Deputado Dilzon Meio pretende

seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da
Fazenda, para que se encaminhe proposta ao Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ - de isenção ou redução de base de cálculo do ICMS
incidente, nas operações internas, sobre as saídas de produtos destinados à
agricultura. à pecuária, etc., bem como para que se baixe decreto estadual
autorizando a manutenção integral dos créditos do ICMS relativos às
operações do setor agropecuário, inclusive aquelas operações já
beneficiadas com a isenção do imposto.

Publicado em 613197, foi o requerimento encaminhado a esta Comissão
para que sobre ele seja emitido parecer, nos termos do art. 104, inciso li I, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa a ampliar as hipóteses de isenção ou redução

de base de cálculo do ICMS incidente sobre as saídas de produtos
destinados à agricultura, à pecuária, etc., uma vez que diversos convênios
celebrados no CONFAZ já concederam isenções e reduções de base de
cálculo favorecendo o setor agropecuário, vigorando atualmente na forma
estabelecida nos Anexos 1 e IV do Decreto Estadual n°38.104, de 2816196.

A proposição em tela também defende a manutenção integral dos créditos
do ICMS relativos às operações do setor agropecuário, inclusive aquelas
operações já beneficiadas com a isenção do imposto, o que irá contemplar
cerca de 20 mil produtores rurais que atuam em Minas Gerais, segundo
justifica o autor do requerimento.

A proposta é oportuna e se insere na competência do CONFAZ, nos
termos do art. 155, XII. "g', da Constituição Federal e da Lei Complementar
Federal n° 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 80, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal.
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Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Requerimento n°
2.01 6/97 conforme foi proposto.

Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA i a PARTE DA 2342 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 19 DE MARÇO DE 1997, DESTINADA A

RECEBER DOM SERAFIM FERNANDES DE ARAÚJO, ARCEBISPO
METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: Designação de comissão - Composição da mesa - Destinação

da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Miguel
Martini - Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Wilson Pires e

Maria José Haueisen 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 tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Revmo. D. Serafim Femandes de Araújo, Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte, e o Deputado Miguel Martini.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao pronunciamento do

Arceb:soo Metropolitano de Belo Horizonte, a Serafim Fernandes de Araújo,
que oiscorrerá sobre a Campanha da Fraternidade deste ano - 'A
Fraternidade e os Encarcerados" -, avaliando sua repercussão nesta
arquidiocese e no Estado de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente
D. Serafim, nosso mui digno Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte;

Srs. Deputados; minhas senhoras e meus senhores; o Brasil inteiro
acompanhou, no mês de março de 1994, o drama do Cardeal D. Aloisio
Lorscheider, então Arcebispo de Fortaleza, que, durante 19 horas, esteve em
poder de um grupo de detentos do Instituto Penal Paulo Sarasate, localizado
na Capital cearense. D. Aloísio tinha o hábito de visitar regularmente aquela
instituição para levar aos presos sua palavra de conforto e de esperança,
com base nos ensinamentos cristãos. Junto com outras pessoas, foi tomado
como refém e correu risco de vida durante o tenso episódio da fuga dos
amotinados, seguida de perseguição policial. Dias mais tarde, após sua
libertação, ele afirmaria, para surpresa dos que o imaginavam abalado pelo
acontecimento: "Aumentou o meu amor por eles e a necessidade de dedicar-
me ainda mais aos presidiários, que são excluídos da sociedade".
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Esse fato é duplamente ilustrativo. Por um lado, expõe alguns aspectos da

realidade carcerária brasileira, sabidamente precária em termos de infra-
estrutura, tratamento dado aos presos e segurança. Por outro lado, mostra,
pelo exemplo de D. Aloisio, a preocupação da Igreja Católica com as
questões sociais do País, especialmente no que se refere aos setores
marginalizados da população. Estamos aqui, hoje, exatamente para refletir
sobre esse tema, objeto da Campanha da Fraternidade de 1997. Ao exortar a
sociedade brasileira a tomar consciência da condição dos encarcerados, as
autoridades eclesiásticas nos convidam a pensar em um problema
complexo. Nele estão envolvidos aspectos relacionados à violência, à
marginalidade, à pobreza, às desigualdades sociais, à aplicação correta dos
recursos públicos, à segurança, à educação, aos direitos humanos, ao papel
da Justiça.

Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que o sistema prisional brasileiro
apresenta graves deficiências. Uma das mais gritantes diz respeito à
estrutura física. Se duplicássemos hoje o número de vagas nas cadeias e
penitenciárias, ainda assim não seriam suficientes para comportar
adequadamente os presos. Não por acaso, a superlotação tem sido motivo
de freqüentes rebeliões. Os movimentos de revolta - que, muitas vezes,
acabam em tragédia, como a de Carandiru, em São Paulo - são fomentados,
também, por outros ingredientes, como falta de condições de higiene, de
assistência médica, má alimentação, maus-tratos. As conseqüências dessa
situação, assim como da carência de programas educativos e de atividades
produtivas, são a ociosidade destrutiva, a agressividade, a promiscuidade e
a proliferação de doenças. Entre os presidiários de São Paulo, mostram as
estatísticas, 80% dos homens e 90% das mulheres carregam o bacilo da
tuberculose. Na população carcerária brasileira, um em cada seis presos é
portador do vírus da Aids.

Outro componente dessa triste realidade é a precária assistência jurídica. A
maioria esmagadora dos encarcerados são pobres e, conseqüentemente,
não podem contratar advogado. O número de defensores públicos se revela
muito aquém da demanda. Não são raros os casos de pessoas que
permanecem presas quando já deveriam estar em liberdade.

Todos esses fatores fazem com que o nosso sistema penitenciário, ao
invés de contribuir para a prevenção de novas infrações e a regeneração dos
que cumprem pena, a fim de que possam ser reintegrados à sociedade,
acabe alimentando a desmoralização e o descrédito nos valores cívicos e
humanos. Esse quadro, é preciso ressalvar, não pode ser atribuído, apenas,
às instituições responsáveis pela manutenção da ordem, pelo combate à
criminalidade e pelo cumprimento da justiça. Não é um problema só do
Poder Executivo, representado pelos órgãos competentes, e do Judiciário.
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Sabemos, a propósito, no caso de Minas Gerais, dos esforços que têm sido

feitos por esses dois Poderes para minorar a situação- Conhecemos, ao
mesmo tempo, as dificuldades para implementar as mudanças necessárias,
principalmente a escassez de recursos humanos e financeiros. Nessas
circunstâncias, a questão deve ser assumida também pelos parlamentos, no
aprofundamento de suas causas, no intercâmbio com os demais Poderes, no
diálogo aberto com a comunidade e, finalmente, na apresentação de
sugestões e projetos que possam alterar essa realidade. Trata-se, mais, de
um problema a ser pensado e enfrentado pelo conjunto da sociedade. Esta é,
aliás, a sábia proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao nos
chamar a participar da Campanha da Fratemidade de 1997.

Temos a grande honra de contar, nesta oportunidade, com a presença do
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte D. Serafim Femandes de Araújo.
Melhor do que ninguém, ele poderá falar-nos do conteúdo, dos objetivos e
das iniciativas da Campanha, como autoridade das mais atuantes e
respeitadas da Igreja Católica em Minas Gerais e no Brasil, destacando a
repercussão da Campanha da Fratemidade deste ano, nesta Arquidiocese e
no Estado. Com toda unia vida dedicada ao trabalho pastoral e a atividades
ligadas à educação, notadamente no que se refere à Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais e ao Sistema de Ensino Arquidiocesano, D.
Serafim conhece de perto e em profundidade os problemas que afetam a
população brasileira.

Saiba V. Exa. que pode contar com o inteiro apoio desta Casa à
Campanha da Fraternidade. Como representantes do povo mineiro, temos o
dever de atender a esse chamado, que coloca em foco a dura condição dos
encarcerados.

Unimo-nos a essa iniciativa por convicções religiosas, humanísticas e pelo
que ela encerra de respeito à cidadania, objetivo permanente da Assembléia
de Minas.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Sr. Presidente; Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo de Belo Horizonte D.

Serafim Femandes de Araújo; senhores parlamentares; representantes da
pastoral carcerária; representantes de movimentos da Igreja Católica;
representantes de outros movimentos religiosos; representantes da
imprensa; senhoras e senhores, ano após ano, desde 1963, a Igreja Católica
nos interpela com a Campanha da Fraternidade, levantando os mais
diversos e cruciantes problemas sociais com que se defronta a nossa
sociedade em geral ou algum setor em particular.

A interpelação que a Igreja nos faz é no mínimo numa tríplice direção:
Primeiro, indaga e diagnostica o nosso grau de consciência e sensibilidade

a respeito dos graves problemas que afligem a nossa sociedade.
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Segundo, faz um levantamento das atitudes e comportamentos da

liderança em geral, e dos políticos em particular, no sentido da nossa
competência ou não para encontrarmos respostas para esses problemas.

Finalmente, promove um levantamento de propostas visando atacar pela
raiz os problemas e as situações que impedem o ser humano de se
desenvolver conforme sua inalienável dignidade.

Este é o método: ver, julgar e agir.
Senhores, o tema da Campanha este ano é: "A Fraternidade e os

Encarcerados" e o lema que o inspira "Cristo liberta de todas as prisões".
Assim que oficialmente foi lançada a campanha pronunciamos-nos nesta

Casa apoiando plenamente sua realização e manifestando nosso interesse
de participar, ajudando a encontrar soluções efetivas para essa dramática e
desumana situação em que os presos cumprem a sua pena, em um sistema
carcerário que, longe de reabilitá-los e reintegrá-los na sociedade, exacerba
a delinqüência e a criminalidade e, conseqüentemente, contribui para maior
insegurança da população.

Obviamente, nós, como representantes do povo para legislar e cuidar de
seus mais altos interesses não podemos nos furtar da responsabilidade que
nos cabe.

Senhores, convidamos o Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo de Belo Horizonte,
D. Serafim Femandes de Araújo, para proferir uma palestra a respeito da
Campanha da Fratemidade que ele conduz e orienta, a fim de nos ajudar
para uma melhor análise e discemimento, e para municiar os trabalhos da
Comissão Especial criada com esse objetivo.

S. Exa. D. Serafim seja bem-vindo a esta Casa do povo mineiro.
Queremos ouvir suas palavras e reflexões sobre a problemática dos

nossos irmãos que cumprem penas nos cárceres do nosso Estado e do
nosso Pais.

D. Serafim, estamos atentos e queremos ouvi-lo e, se for possível,
discutirmos, dialogarmos e debatermos para que tenhamos uma melhor
orientação somada à que nós já esperamos ter. Se não nos for possível
solucionar o problema, porque não é fácil, que pelo menos o minimizemos e
resolvamos parte dele, a curto prazo. E que, a médio prazo, consigamos
uma solução definitiva. Mas temos plena consciência de que a solução não
virá com uma varinha de condão, como um passe de mágica. Sabemos que
é necessário que o poder público tome as suas iniciativas, as suas medidas.
Sabemos que o Poder Legislativo tem papel de atuação relevante junto ao
poder público para cumprir o que é justo, de acordo com a dignidade da
pessoa humana. Mas sabemos também que toda a sociedade deve estar
engajada nesse trabalho. E creio que essa é uma das intenções da Igreja,
quando promove a Campanha da Fraternidade com esse tema, ou seja,
envolver toda a sociedade na busca de soluções. Somando esforços, já
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identificamos todos nós, Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade
organizada, de um modo geral, a necessidade de resolver esse problema,
em função de sua gravidade. Todos agora, de mãos dadas, com certeza.
chegaremos às soluções. Muito obrigado.

Palavras de D. Serafim Femandes de Araújo
Há uns cinco anos, pelo menos, o setor da Igreja Católica que cuida dos

encarcerados, o qual chamamos de Pastoral Carcerária, vem pedindo que
seja esse o tema da Campanha da Fraternidade, e é justamente o deste ano:
"A Fraternidade e os Encarcerados".

Talvez pela dificuldade do tema, tenhamos demorado um pouco, mas,
providencialmente, penso eu. Essa Campanha chegou num momento em
que pode dar bons frutos. Ela tem, como mira direta, os encarcerados, mas
acaba abrindo um horizonte maior, a dizer-nos, como o verdadeiro profeta
disse-nos, que devemos ter cuidado porque podemos estar encarcerados,
também, pelo nosso egoísmo, pelo comodismo, pela injustiça, quem sabe,
até, doméstica. Por isso, esse belo lema: "Cristo Liberta de Todas as
Prisões". Logo, uma Campanha que nos chama, também, a voar e a nos
desprender um pouco desse terra-a-terra, para pensar em níveis mais altos.
Diria em níveis da presença de Deus em cada um de nós, porque só Cristo é
o nosso único e verdadeiro libertador.

Talvez por isso mesmo, Srs. Deputados, esta Campanha da Fraternidade
supera todas as nossas expectativas. E claro que ela tem um formato, vai
durar 40 ou 50 dias, tem seus objetivos e não bastaria a si mesma. Só a
Campanha da Fraternidade não daria para resolver nenhum problema, mas
ela vai entregando, de um modo muito bonito, nas mãos de cada Poder
responsável, de cada segmento da sociedade, de cada homem e mulher de
boa vontade, a sua própria responsabilidade. O problema do encarcerado é
seu também. O que você vai fazer?

Na verdade, hoje, o importante não é tanto o lançamento da Campanha,
mas dizer como ela está, já numa etapa de avaliação. Na verdade, chego a
este momento da Campanha cheio de esperança, porque estou encontrando,
em cada Poder, em cada segmento, em cada pessoa, tudo de que
precisamos para minorar o problema e - quem sabe? - resolvê-lo. Estou
convencido de que a sociedade brasileira - de modo especial, a sociedade
mineira - tem todo o bem possível dentro de si e está disposta a usar essa
munição do bem e da boa vontade, do agir e do fazer sua própria parte para
resolver esse problema.

Contudo, permitam-me, antes de iniciar a reflexão, recordar os objetivos
desta Campanha da Fraternidade. Conhecendo-os, nós nos colocamos
facilmente dentro do problema e já começamos a nos direcionar um pouco,
cada um, na direcão do próprio carisma, da própria responsabilidade. Por
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exemplo, o que se espera de um Poder Legislativo Estadual diante de um
problema desses? O que se espera tá Igreja, das igrejas, já que o problema
é de todos? O que se espera do Judiciário? O que se espera do Executivo e
das suas Secretarias?

Não é o momento de ninguém reclamar de ninguém, porque o problema é
de todos. Nem ninguém tem a culpa toda nem nenhum de nós deixa de ter
um pouco de culpa. Estaria totalmente equivocado quem quisesse, neste
momento, "lavar as mãos" e dizer não tenho nada a ver com isso. Tem, e
seria muito triste, seria fechar o próprio livro da vida não querer ver um
problema tão grande.

Essa campanha da fraternidade tem o objetivo de despertar a sensibilidade
e a solidariedade dos cristãos. O maior motivo de nos interessarmos por
esse problema é o fato de sermos cristãos. Lembrem-se de que, diante do
vestibular final para entrar no céu, no Capítulo 25 do Evangelho de São
Mateus está escrito que Cristo disse: "Tive fome, e me deste de comer; tive
sede, e me deste de beber; estava nu, e me cobriste; estava peregrino, e me
visitastes; estava preso, e fostes ver-me".

Ter ou não ter feito isso valerá nossa nota de passagem para a felicidade
ou para a infelicidade. Mas se o problema nos toca como cristãos, toca a
todos os homens e mulheres de boa-vontade. São irmãos nossos, são filhos
de Deus. Por isso, estamos percebendo com nossa Campanha da
Fraternidade a realidade carcerária do Brasil. E o mais importante é que,
iluminados pela fé, queremos realizar as mudanças necessárias. E elas são
muitas. Queremos acompanhar as vitimas e ajudá-las a enfrentar seus
problemas e a perdoar. Queremos ajudar presos e presas a se tornarem
sujeitos ativos no seu processo de conversão e de reinserção na sociedade.
Queremos colaborar com as autoridades legislativas, judiciárias, policiais e
penitenciárias na tarefa de fazer as reformas e as leis necessárias.

Faço um parêntese. No dia do lançamento da Campanha da Fraternidade,
passei ao Tribunal de Justiça essa idéia que ainda acho válida e para a qual
pediria a compreensão e o apoio também do Legislativo: uma comissão de
alto nível, que pudesse se reunir constantemente para pensar nesse
problema. Seriam pessoas do Legislativo, do Judiciário e do Executivo
mineiro, designadas pelo Sr. Governador. Se reuníssemos nossas igrejas,
cristãs e evangélicas, poderíamos tentar um entrosamento de medidas, que
não são difíceis.

Srs. Deputados, não estamos precisando de novas leis. Fala-se muito, por
exemplo, no trabalho do encarcerado. Não é preciso nenhuma lei nova para
que isso se realize. A lei é ótima e permite que, por três dias trabalhados, um
encarcerado ganhe um dia a menos no cumprimento de sua pena. Mas
queremos resolver tudo como se fosse por milagre. Queremos que, no dia
seguinte, todos os presos estejam em seus trabalhos. Vou dar um exemplo:
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lancei a Campanha da Fraternidade em Nova Lima. Nova Lima tem 32
presos em sua cadeia. Encontrei lá o seguinte projeto, já se realizando: o
IMM. Sr. Juiz, a Promotora Pública, a pastoral, as forças da cidade, todos
com o objetivo de fazer, imediatamente, esses 32 presos trabalhar. Quem
pode sair para trabalhar durante o dia, porque a lei já permite, que o faça;
quem não pode, trabalhe dentro da cadeia.

E lá está esse movimento comunitário, para dar a possibilidade de trabalho
ao preso. E como estamos nessa Campanha da Fraternidade e vemos tantos
e tantos ex-presos recuperados, vemos também o outro lado: gostamos
muito de ver o lado negativo e não levantamos o que de bonito existe nas
pessoas. Quanto de bondade verdadeira encontramos no coração do policial.
Nem tudo está perdido, mas cada um tem de fazer aquilo que lhe compete.

Outro objetivo da campanha: participar ativamente do processo de
mudança da sociedade toda, para superar os preconceitos, aprimorar a
educação e fiscalizar a aplicação das leis, colaborar com os meios de
comunicação social e formadores de opinião no desempenho das suas
tarefas; criar uma estrutura de atendimento e de ajuda aos presos e aos seus
familiares.
Com a minha experiência, nesse tempo todo trabalhando com a Pastoral
Carcerária, vejo que é um trabalho ingrato, não há muito retomo imediato,
mas tem retomo. Se me perguntassem qual é o maior problema de uru
encarcerado, eu diria que é a sua situação processual. Nenhuma cadeia vai
ficar feliz enquanto os processos não estiverem absolutamente em dia.
Esses presos nem pelo nome mais se chamam. Escrevem para mim, por
exemplo, e dizem: "D. Serafim, eu sou o art. 262 e já tenho direito aos
privilégios do art. 260". Sabem de tudo a que têm direito, e aquilo é
emperrado. Aquilo é uma injustiça que alfineta, a cada hora, toda a vontade
de esperança no coração daquela pessoa. O Judiciário sabe disso, como
sabe também que há advogados pagos pelo Estado para colocar isso em dia
e que não vão lá, porque dizem que ganham muito pouco. Então, por que
não saem do emprego? A obrigação é essa. Agora, na Campanha da
Fraternidade, já que esse é o problema mais cruciante do preso, estamos
tentando, com um mutirão de advogados cristãos, colocar em dia a situação
desses presos, mas, vejam, não se sabe por que os advogados estão
parados sem saber por onde começar. Hoje não pode, amanhã a delegacia
está fechada, depois de amanhã a chave é que não abre, todos os
emperramentos possíveis aparecem para que esse trabalho não possa ir
para a frente.

Lá dentro está o injustiçado e aqui fora estão alguns querendo fazer justiça,
sem direito, a todo custo, para castigá-lo.
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Um outro problema que aflige muito os encarcerados é a sua família.

Vocês já pensaram o que sente uma pessoa dentro da cadeia, sabendo que
sua mulher e seus filhos estão passando por dificuldades? Estamos
querendo entrar na Campanha da Fraternidade visitando, em Belo Horizonte,
todas as famílias dos presos. Já foram visitadas 2 mil famílias. O preso
precisa saber que tem alguém cuidando da sua família. Ele tem coração de
pai e de esposo; ele tem os melhores sentimentos dentro do seu coração; ele
vê seus filhos como qualquer pai vê. E aqui vale aquele ditado: "Quem beija
meu filho minha boca adoça".

Outro problema difícil que temos é o não-cumprimento da pena. Não
pensem os senhores que os nossos encarcerados estão revoltados porque
estão cumprindo pena. Eles dizem que têm que cumprir a pena, que têm que
reparar seu erro perante a sociedade. O que eles não querem é cumprir essa
pena de um modo aviltante, empilhados no depósito de presos. E eles
perguntam: como podemos sair daqui melhores? Daí, vem toda a teoria das
nossas leis, da nossa Constituição, que faz uma verdadeira poesia da
reintegração do preso na sociedade, e, na realidade, é isso que está aí. São
pouquíssimas as empresas que aceitam um ex-presidiário. Ele sai da cadeia
depois de ter cumprido uma pena e não tem como sustentar a sua família.

Além disso, senhores, temos dentro de nós uma idéia que é absolutamente
anticristã. Achamos que somos donos da verdade. Quantos de nós já não
falamos para o preso: "Bem feito, você está tendo o castigo que merece"?
Nenhum de nós pode julgar ninguém. Qual de nós tem capacidade para
julgar o irmão? Que autoridade recebemos de Deus para julgar? E um modo
vingativo. Parece que temos raiva de nós mesmos e a jogamos nos outros.
Aliás, é uma característica da sociedade de hoje vingar-se dos outros por
tudo de mau que lhe acontece, como se fôssemos os juizes de Deus, prontos
para julgar e punir as pessoas.

Sr. Presidente, nas mãos da Assembléia está esse problema. O que a
nossa Assembléia pode fazer? O que pode fazer este grande Poder do
Estado? Sei que nesse momento há uma comissão especial para estudá-lo.
A nossa Pastoral Carcerária pode chegar a muitas conclusões sobre a
situação do nosso sistema carcerário. Pensem os Deputados se não seria
possível criar uma CPI, uma comissão que tenha mais autoridade, que possa
convidar para depor as pessoas interessadas. Fica aqui esse pedido. Se for
necessário, que se crie a CPI.

O problema das nossas cadeias é grande nas mãos do Executivo. Tenham
certeza de que existe vontade, no meio da sociedade, para que ele seja
enfrentado. Não podemos continuar com as nossas cadeias do jeito que
estão. Como isso será possível? No momento em que o Poder Judiciário, o
Poder Executivo, o Poder Legislativo e a sociedade como um todo tiverem
como prioridade esse problema, ele será resolvido. Não precisa ser a
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prioridade n° i, ou n° 2. Pode ser prioridade 3, 4 ou S. Mas que seja uma
prioridade, para que consigamos resolver a questão.

O máximo que a Igreja pode fazer é formar uma grande e boa Pastoral
Carcerária, para visitar os presos e acompanhar os processos. Mas só isso
não basta. O problema não é só esse; é muito mais profundo. Ele nos toca a
todos. O Presidente falou sobre as injustiças. Há uns anos fui à Penitenciária
de Neves e me mostraram lá um velhinho que já tinha cumprido sua pena e
estava esperando um alvará do Norte de Minas para sair, já que ele tinha
sido processado lá. Não é culpa de ninguém, mas esse velhinho cumpriu um
ano e meio a mais porque esse alvará não chegou.

Nós o tiramos da cadeia para levar para o hospital. São esses problemas
que estão nas nossas mãos, Srs. Deputados, que estão nas mãos dos
senhores. Não há o que encobrir. Não há por que não fazer. Isso não está
importando em corrupção, no fato de que alguém esteja levando um mundo
de dinheiro. E uma situação humana que aí está. Não existem grandes
interesses de não fazer; existe, sim, o nosso coração de pedra; existe, sim, o
nosso coração cada vez mais duro; o que existe, sim, somos nós, que damos
prioridade á resolução de um problema econômico-financeiro ao invés de
darmos prioridade à resolução de um problema humano. Se se gastasse,
com os presos, um centésimo do que se está gastando na midia e nos
jornais com o problema dos precatórios, a nossa população já estaria
esclarecida. E o que está acontecendo? Em cada noticiário vemos um
buraco mais fundo e urna coisa que nunca vi no Brasil, ou seja, tanto cinismo
para roubar do povo.

Terminando, o que queremos? Queremos, com esta Campanha da
Fraternidade, uma sociedade reconciliada e segura para todos, uma
sociedade sem presos e sem prisões. E a utopia do sonho, mas que não é
sonho de sono, é sonho de esperança. Muito mais, sem vitimas nem crimes
que possam provocar sofrimentos, medos ou desejos de vingança. Uma
sociedade que, vivendo a fratemidade, veja eliminada a violência. Não
pensem que vamos ter uma sociedade menos violenta se pusermos todos os
presos, cada vez mais, dentro da cadeia. A violência não está nas mãos, a
violência está no coração. Queremos que não haja vítimas. E quando,
infelizmente, acontecerem agressões, queremos ajudar as vítimas com
gestos concretos de solidariedade e fratemidade, para que consigam apagar
de suas vidas, na medida do possível, todas as conseqüências das
agressões. Que recuperem o caminho da própria realização e felicidade;
voltem a participar plenamente da vida comunitária; e, também, perdoem,
apagando do seu coração até o último traço da agressão. Não sejam
manipulados os sentimentos das vítimas nem de seus familiares. Como
cristãos, nesta Campanha, propomos o perdão efetivo. Quem faz o mal à
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sociedade e às pessoas deve pagar por seu crime, mas que paguem todos
os que fazem o mal, não só alguns. Que sejam tratados dignamente, sem
excessos e sem maus-tratos, todos aqueles que têm de cumprir penas
justas, mas que sejam criadas condições reais de recuperação. E que sejam
devolvidos, de fato, todos os direitos aos que já pagaram em ambiente digno
as suas culpas.

Todos somos convidados a participar desta tarefa: os cristãos e as igrejas,
os educadores e as educadoras, os que trabalham nos meios de
comunicação social, todos os homens e mulheres de boa vontade, a
sociedade em geral e, especialmente, os homens e as mulheres que estão
ou trabalham nas prisões, na administração da justiça, na polícia, no
Governo. no Legislativo. E, muito especialmente. somos convidados a
mudar nossa maneira de pensar e agir com relação aos nossos irmãos
presos e às nossas irmãs presas. Assim, acolheremos a bênção do Senhor
Jesus: "Entra no gozo do teu Senhora', porque "estive preso e me visitaste".
Nesta Quaresma, lembrando a paixão e a morte de Cristo, vítima de um
julgamento e de uma sentença injusta, vamos anunciar e vivenciar a
esperança que, radicada na ressurreição, renova a humanidade. Vamos
testemunhar o perdão gratuito de Deus diante da violência. Esse será o
melhor sinal de nossa penitência quaresmal e a melhor preparação para
celebrar a vida nova na Páscoa do Senhor. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece o comparecimento do Revmo.
Arcebispo Metropolitano, D. Serafim Femandes de Araújo, e dos demais
convidados.
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e
Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado José Braga. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente lê dois ofícios do Secretário da Saúde, Sr. José Rafael
Guerra Pinto Coelho, solicitando à Comissão que indique dois membros para
representarem a Assembléia no Conselho Estadual de Saúde e colocando-se
à disposição para comparecer perante a Comissão a fim de prestar
esclarecimentos sobre denúncias quanto à distribuição de recursos do SUS.
Logo após, a Presidência levanta a questão do recebimento de
requerimentos na Comissão e, após longo debate, delibera o seguinte: até
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segunda ordem, os requerimentos de que trata o inciso III do art. 104 do
Regimento Interno não serão objeto de deliberação da Comissão, salvo
decisão posterior da Presidência, que se encarregará de analisar o conteúdo
das proposições a fim de avaliar se se justifica sua inclusão na pauta.
Submetida a votação, é essa deliberação aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições
de autoria da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento, em que solicita sejam convidados para comparecer perante a
Comissão o Sr. Cláudio Sérgio Romano, Presidente do Colegiado de
Secretários Municipais de Saúde - COSEMS -, e o Secretário da Saúde, para
prestar esclarecimentos quanto a denúncias encaminhadas a esta Casa a
respeito da má utilização dos Boletins de Diferença de Pagamento - BDPs -
no período compreendido entre julho e novembro de 1996. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência suspende a reunião a fim
de que se possa abrir uma reunião de Plenário para apreciação de veto.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento do Deputado Ivo José, solicitando a vinda à reunião da
Comissão do Secretário da Saúde, para que informe as medidas que estão
sendo tomadas pelo Estado para conter a disseminação da leishmaniose e
da dengue. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida,
a Presidência passa à discussão e à votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Wilson Pires solicita
seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei n°969/96, no 20 turno.
O Presidente defere o pedido. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator
do Projeto de Lei n° 936196, no 2 0 turno, solicita seja a proposição convertida
em diligência ao autor. Na qualidade de Presidente, ele defere o pedido.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1 0 turno, os Projetos
de Lei n°s 977196 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.014196
(relator: Deputado Wilson Pires); 1.024196 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Carlos Pimenta). A seguir, a Presidência submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 578, 928,
930, 936, 940, 944, 964, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 975. 976, 980, 951,
963, 984 e 986196, 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, 20 de março de 1997.
Carlos Pimenta, Presidente - Antônio Roberto - Wilson Pires - Adelmo

Carneiro Leão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1997

ATA

ATA DA 962 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE MARÇO DE 1997

-	Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): 12 Fase: Ata - Correspondência: Mensagem n° 165/97
(Proposta de Emenda à Constituição n° 34197), do Governador do Estado -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.126197 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, Pauto
Piau, Simão Pedro Toledo, Maria José Haueisen. Marcos Helênio, João Leite
e das Comissões de Educação, Saúde e Ação Social. Fiscalização
Financeira, Agropecuária e da Comissão Especial para Conhecer a Real
Situação Financeira do IPSEMG J Incluindo os Não-Repasses pelo Tesouro,
assim corno a Situação da Prestação de Serviços na Capital e no Interior -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Dimas Rodrigues - 22 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos:
Requerimento no 2.054197; encaminhamento à Mesa da Assembléia -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:	 -
Cleuber Carneiro - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Ailton

Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Miguel
Barbosa - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.

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

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

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase

Ata



457
- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N0185/97*
Belo Horizonte, 14 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, a anexa proposta de
emenda á Constituição do Estado de Minas Gerais.

O objetivo da emenda é o de promover a adequação da Constituição do
Estado à Constituição Federal, no tocante à exploração dos serviços locais
de gás canalizado.

Com efeito, a redação atual do inciso VIII do artigo 10 da Constituição do
Estado reproduz o texto original do artigo 25. 20 , da Constituição Federal,
que foi alterado pela Emenda Constitucional n°5, de 15 de agosto de 1995, o
que justifica a proposta, no sentido de ser feita a harmonização da Carta do
Estado com o novo texto estabelecido pela Constituição Federal.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°34/97

Altera a redação do inciso VIII do artigo 10 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

Art. 1 0 - O inciso VIII do artigo 10 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10- .......................................................................................................
VIII - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de

gás canalizado, na forma da lei."
Art. 20 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
* - Publicado de acordo com o texto original.
- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo de três dias,

para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°1.126/97
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Dá a denominação de Anel Rodoviário Mário Costa Tourinho ao anel

rodoviário situado ao sul da cidade de Montes Claros, o qual liga as rodovias
federais BR-135 e BR-365, numa extensão de 5km.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Anel Rodoviário Mário Costa Tourinho o anel

rodoviário situado ao sul da cidade de Montes Claros, o qual liga as rodovias
federais BR-135 e BR-365, numa extensão de 5km.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 1997.
Elbe Brandão
Justificação: O Dr. Mário Costa Tourinho, nascido em Salvador, Bahia, no

dia 261611899, soube, como poucos, emprestar a sua altivez, o seu caráter, a
sua força de trabalho e a sua disponibilidade para servir ao próximo e ao
povo do Norte de Minas.

Iniciou sua vida profissional, após doutorado na Faculdade de Medicina da
Bahia, no interior baiano, transferindo-se, em seguida, para o Norte de
Minas, em Januária, onde clinicou até 1930. Radicou-se em Montes Claros a
partir de 1931. Sua vida desenvolveu-se sempre dentro do ciclo heróico da
medicina do interior, lutando contra a falta de recursos, com o agreste da
região, enfrentando as maiores dificuldades e vencendo a tudo.

Em sua vida pública, o Dr. Mário ocupou vários cargos como o de Médico
do Dispensário Baiano de Doenças Venéreas, Médico do Instituto de
Imigração, Colocação e Mão-de-Obra (Montes Claros) e, finalmente, Médico
da Estrada de Ferro Central do Brasil (Montes Claros e Belo Horizonte).
Faleceu no dia 1 0111167, em Belo Horizonte. Sobrevivem-lhe seus filhos
Mário Genival Tourinho, advogado e Deputado Federal, Maria Doramar
Tourinho e Carlos Antônio Tourinho.

Homem de alto padrão moral, exercia com amor e extraordinária vocação
para o bem a sua árdua missão, percorrendo as regiões pobres, prestando
assistência a todos que o procuravam - e eram legiões de necessitados.

Assim sendo, solicito a esta Casa aprovar o presente projeto, por ser justo
dar a próprios públicos o nome de personalidades que muito contribuiram
para a grandeza de nossa história.

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

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves, Paulo Piau, Simão Pedro Toledo, Maria José }-laueisen,
Marcos Helênio, João Leite e das Comissões de Educação, Saúde e Ação
Social, Fiscalização Financeira, Agropecuária e da Comissão Especial para
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Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMG, Incluindo os Não-
Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da Prestação de Serviços
na Capital e no Interior.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, componentes da Mesa,

colegas Deputados, demais pessoas presentes nas galerias: na reunião da
posse da nova Diretoria da AMANS, no dia 2812197, o Governador do Estado
assinou a autorização do início das obras do trecho entre Jaiba e
Mocambinho. Temos, no Projeto Jaiba, a solução para a região Norte de
Minas, mas a verdadeira redenção de Jaíba é o asfaltamento dos 52km da
estrada que liga a sede ao distrito irrigado. Esta obra deveria ter sido
executada há mais de 20 anos, os prejuízos ao longo do tempo são
incalculáveis. Muitas foram as cargas perdidas, em virtude da má
conservação desses 52km de estrada. Somente agora, com o asfaltaniento,
Jaiba vai, realmente, ser inserida nos objetivos do projeto migado. O retomo
econômico será incalculável. A exploração do comércio da banana, a maior
atividade desenvolvida no Projeto, será intensificada, favorecendo,
principalmente, os pequenos produtores rurais e possibilitando melhor preço
para o consumidor final. O Projeto Jaíba não é uma preocupação
exclusivamente minha, é de todos nós, mineiros, e, em especial, da bancada
norte-mineira nesta Casa.

Em nome da administração municipal de ,Jaíba, do Prefeito Lanfroi
Fer;.3ndes, quero, como representante da região Norte de Minas nesta Casa,
agradecer ao Governador Eduardo Azeredo, ao Secretário Agostinho Patrús
e a toda a equipe do Governo de Minas. A expectativa é a de que, em breve,
o asfaltamento chegue até o Município de Itacarambi; o Projeto Jaíba precisa
expandir-se, abrindo o mercado para toda Minas Gerais e para outros
Estados da Federação. Mas, ainda assim, o Projeto Jaiba atravessa uma
fase crítica, principalmente no que diz respeito aos pequenos produtores
Apesar de o Projeto oferecer um certo apoio aos pequenos produtores, a
situação vem perdendo o controle.

Em primeiro lugar, não há uma política de comercialização da banana,
apesar do esforço do Presidente da Cooperativa Agropecuária dos
Produtores Rurais e da própria administração municipal de ,Jaíba, que,
juntamente com as administrações de Nova Porteirinlia, Janaúba e Matias
Cardoso, estão articulando uma câmara de produtos junto â CEASA-MG. O
Presidente da Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Janaúba,
João Braga, esteve participando da missão empresarial de fruticultura, no
Chile, promovida pelo SEBRAE-MG, em busca de alternativas para o
comércio de frutas da região Norte de Minas. Ele participou dessa missão e
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teve a oportunidade de fazer contato com grupos internacionais, como c
Grupo Atlanta, um dos maiores da América Latina, especializado nc
comércio de frutas e interessado em investir na produção norte-mineira. A
cooperativa já está articulando a compra de insurnos importados, o que vai
proporcionar a redução dos custos com a produção. O apoio do poder
público é necessário, sobretudo no planejamento. Se não houver
planejamento, o pequeno produtor vai ficar, prejudicado, e os ideais do
projeto não serão alcançados.

O pequeno produtor não tem como transportar a banana; não dispõe de
recursos para comprar máquinas para preparar a terra, para comprar
insumos e custear a produção. A cooperativa não dispõe de recursos para
adquirir boxes comerciais em outros Estado. Grande parte da produção de
banana já está em condições de ser colhida e colocada á disposição do
mercado. Caso uma alternativa não seja encontrada, a maior parte da
produção vai se perder.

No Chile, por exemplo, a produção de frutas é financiada pela iniciativa
privada. Parte do pagamento da produção já é repassada ao produtor. O
produtor já tem o mercado garantido. No Brasil, isso não acontece, pelo
menos no Norte de Minas. O produtor tem de recorrer aos empréstimos
bancários, sujeitar-se às altas taxas de juros e correr o risco com a produção.
Somente com o esforço da cooperativa isso não será possível. E preciso
ação efetiva dos governos estadual e federal. Não adianta produzir, se não
há preço do produto capaz de suportar os custos com os investimentos, O
Projeto Jaíba precisa ser saneado, e isso só pode ser feito através das ações
do poder público.

Para o Projeto Jaíba alcançar suas finalidades, precisamos corrigir as
falhas de planejamento, bem como facilitar o escoamento da produção.
Precisamos de linhas de crédito com maior facilidade para o pequeno
produtor. Precisamos de um programa urgente para a fruticultura norte-
mineira, de forma que ela possa atrair investimentos, gerando empregos e
rendas para os municípios. O projeto vem assegurando mercado para parte
da produção, mas não é suficiente; precisa assumir compromisso com os
pequenos produtores, colocando no mercado a produção de bananas.

Não há meios para os pequenos produtores assumirem a
responsabilidade de colocar o produto no mercado. Eles não têm capital para
isso. A cooperativa, apesar dos esforços, também não dispõe de recursos
financeiros para assumir esse compromisso; não dispõe, de recursos para a
compra de caminhões para transportar a banana, nem tem dinheiro para
comprar os boxes comerciais ou alugá-los em São Paulo, por exemplo.
Sabemos que São Paulo tem mercado para a banana produzida no Projeto,
mas não há disponibilidade financeira para esse intercâmbio.
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Faço, portanto, desta tribuna.--o meu apelo ao governo estadual, à

Secretaria da Agricultura, ao governo federal, para que olhem para a região
norte-mineira. Ela poderá dar bons resultados para Minas e para o Brasil.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - Sr. Deputado Dimas Rodrigues, Srs.
Deputados presentes, gostaria de aproveitar este aparte para solidarizar-me
com o pronunciamento de V. Exa., urna vez que tive oportunidade de
participar, no início desta Legislatura, de uma Comissão Especial que se
deslocou para o Jaíba a fim de ver as condições do projeto e os
investimentos ali aplicados. A estrada, sem dúvida, era o principal
instrumento para incrementar o projeto, que é de suma importância para o
desenvolvimento da região norte-mineira.

Somos testemunhas do esforço de V. Exa.; vimos a sua liderança e o seu
empenho. Estamos aqui para solidarizar-nos com as palavras de V. Exa. no
sentido de que a solução aconteça o mais depressa possível, para que a
população não fique com o projeto incompleto. Foram aplicados
US$400.000.000.00 no projeto. Sabemos do esforço e do empenho de V.
Exa. e esperamos que a sua cobrança surta efeito o mais breve possível
para concretizarmos um grande projeto para o nosso Estado

O Deputado Dimas Rodrigues -Agradeço o aparte de V. Exa.
Finalizando, quero formalizar o meu pedido, desta tribuna, também para

o Município de Monte azul, que foi vítima de uma forte chuva, na madrugada
desta segunda-feira, a qual deixou inúmeros desabrigados e provocou
mortes. A água atingiu mais de 2m de altura e danificou completamente a
parte baixa da cidade.

Comprometeu os calçamentos, destruiu praças e casas. O Prefeito
decretou estado de emergência, e já percorremos os orgãos competentes
solicitando providências urgentes para socorrer aquela população sofrida.

Aproveito portanto esta oportunidade para deixar o meu apelo ao
Governo Estadual, à CEDEC e também à Secretaria de Saúde, para que
determinem providências, destinando alimentos, vacinas, máquinas para
limpeza da cidade e ajudem o Prefeito Paulo Dias Moreira neste momento
tão difícil. Muito Obrigado.

V Fase
Abertura de Inscrições

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se inicia hoje, dia 24, o prazo

regimental de três dias para apresentação de emendas à Proposta de
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Emenda à Constituição n° 33197, do Deputado Miguel Martini e outros, que
dá nova redação ao inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento de Edílson Amador Tavares, em Divinópolis; Paulo Piau -
falecimento de Neusa Maria Jorge, em Uberaba; Simão Pedro Toledo -
falecimento de Jupyra Klier Péres, em Brasília, DF (Ciente. Oficie-se.); Mana
José Haueisen - seu afastamento da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 30196 (Ciente. Cópia às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.); Marcos Helênio - indicação do
Deputado Adelmo Carneiro Leão para substituir a Deputada Maria José
Haueisen na Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 30196 (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A
Área de Apoio às Comissões.); João Leite - seu afastamento do território
nacional pelo prazo de seis dias, para participar de evento que se realizará
em Portugal, no período de 26 a 3113197; pela Comissão de Educação -
aprovação, na 523 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 1.863 a 1.865,
1.891, 1.900, 1.904, 1.905, 1.916, 1.918, 1.922, 1.924, 1.929, 1.936,
1.937196, 2.023, 1.972 e 2.024197, do Deputado Gil Pereira; 1.974197, da
Deputada Elbe Brandão; 1.982197, do Deputado Marco Régis; 1.989197, do
Deputado lbrahim Jacob; 2.029197, da Deputada Maria Olivia; 2.026197, do
Deputado Dimas Rodrigues; 1.898 e 1.899196, do Deputado Wanderley
Ávila; 1.913196, do Deputado Paulo Schettino; 1.983, 1.984 e 2.039197, do
Deputado João Batista de Oliveira; 1.998197, do Deputado Paulo Piau; e
2.032197, do Deputado Alvaro Antônio; pela Comissão de Saúde e Ação
Social - aprovação, na reunião ordinária de 2013197, do Requerimento n°
1.981197, do Deputado Hely Tarqüínio; pela Comissão de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 50a Reunião Ordinária, do Requerimento n°
2.018197, do Deputado Dilzon Meio; pela Comissão de Agropecuária -
aprovação, na 503 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 1.975197, da
Comissão de Agropecuária, e 2.021197, do Deputado Alberto Pinto Coelho; e
pela Comissão Especial para Conhecer a Real Situação Financeira do
IPSEMG, Incluindo os Não-Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação
da Prestação de Serviços na Capital e no Interior - encaminha seu relatório
final, aprovado em reunião realizada no dia 1313197 (Ciente. Publique-se.).

- O relatório é o seguinte:
RELATÔRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA CONHECER A
REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IPSEMG, INCLUINDO OS NÃO-

REPASSES PELO TESOURO, ASSIM COMO A SITUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPITAL E NO INTERIOR
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(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)
1.0 - Introdução
1.1 - Constituição e objetivos
A requerimento do Deputado Durval Angelo, nos termos do Regimento

Interno, deferido na reunião ordinária do dia 419196, foi instalada a Comissão
Especial para Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMG. Incluindo
os Não-Repasses, pelo Tesouro, das Contribuições dos Segurados e da
Respectiva Cota de Responsabilidade do Estado como Empregador, assim
como a Situação da Prestação de Serviços na Capital e no Interior.

1.2 - Composição e plano de trabalho
Foram indicados como membros efetivos da Comissão os seguintes

Deputados: Miguel Martini, pelo PSDB; Geraldo Santanna, pelo PMDB;
Alberto Pinto Coelho, pelo PPB; Jorge Hannas, pelo PFL, e Gilmar Machado,
pelo PT.

Eleitos para Presidente o Deputado Miguel Martini, e para Vice-Presidente
o Deputado Geraldo Santanna. e designado relator o Deputado Gilmar
Machado, a Comissão votou requerimento para que se ouvisse, inicialmente,
o Sr. José Maria Borges. Presidente do IPSEMG.

Para atingir o objetivo proposto, realizaram-se várias reuniões e uma
viagem da Comissão a Uberlândia. As reuniões dos dias 8 e 9110196 e
5111196 destinaram-se à solução de assuntos internos e à aprovação de
requerimentos solicitando o comparecimento de convidados, além de outras
providências necessárias para o andamento dos trabalhos.

No decorrer das reuniões, foram aprovados requerimentos para a
realização dos convites para a tomada dos depoimentos.

Em 5111196, a requerimento do Deputado Gilmar Machado, foi aprovada a
prorrogação dos trabalhos por um período de 30 dias.

No dia 11112196, o Presidente da Comissão, Deputado Miguel Martini,
comunicou que houve mais uma prorrogação, por um período de 30 dias,
motivado por um acordo de lideranças.

Esta Comissão agradece a todos os depoentes que colaboraram para que
este relatório fosse concluído a bom termo, e, em especial, à Coordenação
Sindical do Funcionalismo Público de Minas Gerais e às entidades por ela
coordenadas, pelo auxilio prestado à relatoria.

2.0 - Depoimentos
2.1 - Depoimento tomado na reunião do dia 22/10196
Convidado: Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG
O Sr. José Maria Borges discorreu sobre vários temas referentes ao

IPSEMG. Entre as informações colhidas durante sua exposição e o debate
com os Deputados, destacamos resumidamente alguns pontos da sua fala.
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O Instituto conta 1.500.000 usuários, entre associados e dependentes. Tem

sua organização voltada para a conássão dos seguintes benefícios;
- pensão (há cerca de 34.000 pensionitas);
- aposentadorias a servidores de seu quadro próprio;
- auxílio-natalidade, reclusão e funeral;
- prestação de serviços de saúde.
O atendimento tem sido prestado da seguinte forma;
- o IPSEMG possui, em Belo Horizonte, o Hospital Governador Israel

Pinheiro, com cerca de 400 pacientes internados. Tem convênios com os
Hospitais Biocor, Madre Tereza e Vera Cruz;

- existe serviço odontológico próprio na Capital; há também cerca de 300
médicos e 500 dentistas credenciados em Belo Horizonte; no interior, há 2
mil dentistas e 1.500 médicos. Apesar disso, em apenas pouco mais de 200
municípios há condições de se realizarem exames complementares e
interriações, o que acarreta sobrecarga do Hospital Israel Pinheiro;

- apesar de manter profissionais de saúde em algumas cidades, o Instituto
nunca possuiu hospitais, clínicas ou serviço de radiologia próprios no interior.
Tais serviços sempre foram comprados na forma de credenciarnento ou
contrato;

- há 83 agências no interior; embora esse número seja razoável, elas não
estão bem distribuídas territorialmente e, muitas vezes, não têm estrutura de
funcionamento adequada.

O Presidente considera como um dos problemas básicos do IPSEMG a
prestação de serviços no interior. Aponta, ainda, outros;

- a instituição do Regime Jurídico único provocou grande aumento na
massa de contribuintes que hoje utilizam os serviços;

- a desativação da Caixa Econômica Estadual provocou aumento de
beneficiários, pois seus servidores também foram abrigados no IPSEMG,
sem terem contribuído;

- a relação entre o número de servidores ativos e os demais beneficiários é
de cerca de 4 para 1. Nos primórdios da criação do Instituto, era de 40 para
1. Não há, pois, como continuar a adotar o modelo de repartição simples.

Além desses dados, pode-se afirmar que, em comparação com outras
instituições, o custo dos serviços hospitalares é muito elevado. Poderiam ser
apontados alguns motivos para tal;

- o tempo de internação excede o desejável; os pacientes do interior
permanecem muito tempo internados para a realização dos exames e no
período pós-tratamento;

- não há limitação para solicitação de exames; existe uso excessivo das
novas e caras tecnologias, a exemplo do exame de ressonância magnética.

Algumas medidas têm sido tomadas para tentar baixar esses custos;
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- criação de uma comissão, no âmbito do Instituto, para estudar os
problemas da assistência médica no interior, com conseqüente redução dos
atendimentos na Capital;

- criação de condições de hotelaria fora do hospital, para clientes do
interior, reduzindo o tempo de internação;

- realização permanente de um censo dos custos hospitalares;
- no presente momento, estão sendo tomadas providências concretas

visando diretamente à melhoria do atendimento, como, por exemplo, a
remodelação e a reativação de quatro salas de cirurgia e do serviço de
hemodiálise.

Quanto à situação financeira do IPSEMG, o Presidente teceu as seguintes
considerações:

- o atraso de repasses, por parte do Estado, dos recursos para o IPSEMG
não é um problema apenas deste Governo. A média de atraso nos últimos
30 anos é da ordem de três meses e meio. Atualmente o atraso é de
aproximadamente dez meses;

- em agosto de 1996, o IPSEMG deveria ter arrecadado R$38.735.566,00.
No entanto, teve uma receita efetiva de R$11.192216,00;

- uma das dividas pesadas para com o Instituto de Previdência é o débito
das Prefeituras;

- as despesas mensais do IPSEMG situam-se por volta de
R$30.000.000,00. Em agosto de 1996, a despesa total foi exatamente de
R$29.620.867,00;

- a maior despesa do IPSEMG é com pagamento de pensão- Em agosto de
1996, foram pagos R$13.889.851.00 de pensão;

- a dívida do Estado com o IPSEMG, corrigida monetariamente de 1985 a
1996, é de aproximadamente R$547.000.000,00. Tal divida, que é de
responsabilidade de vários Governos, é quase impagável, dado o seu
montante;

- havendo o repasse mensal, sem atrasos, pelo Estado, dos recursos do
IPSEMG, o Instituto será capaz de cumprir satisfatoriamente seus
compromissos;

- as reservas técnicas do IPSEMG no começo da sua gestão eram de
R$100.000.000,00. Em agosto de 1996, já haviam baixado para
R$20.000.000,00;

- o IPSEMG não tem nenhuma dívida Sua situação de débito com relação
a fornecedores, pensionistas e aposentados está absolutamente
regularizada, ou seja, em dia.

O Presidente deixa bem claro que não há intenção de se extinguir o
IPSEMG; pretende-se encontrar alternativas para que ele efetivamente
cumpra o seu papel.



466
Algumas sugestões para a resolução dos problemas do Instituto têm sido

propostas e algumas medidas já estão sendo implantadas:
- a SEPLAN e a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

Administração estão fazendo estudos, não só sobre o IPSEMG, mas sobre a
previdência em geral, incluindo-se as aposentadorias;

- há proposta de criação de um fundo ligado ao IPSEMG para pagar as
aposentadorias;.

- há sugestão de compra em bloco dos serviços de saúde de entidades
privadas;

- existe a proposta de adoção de um sistema de credenciamento universal,
com ampla mudança no modelo estrutural. Para tanto, haverá necessidade
de se montar uma infra-estrutura de acompanhamento, avaliação e
fiscalização. Tal medida evitaria as irregularidades notadas no momento no
que se refere ao credenciamento;

- quanto à informatização para o controle gerencial, pode-se dizer que os
equipamentos não são caros. A sua manutenção e o pagamento do pessoal
é que encarecem o resultado final. Não tem sido possível resolver os
problemas de informatização pela adoção de uma divisão de informática
nem pelo trabalho da PRODEMGE. E necessário encontrar outra alternativa.

Com relação ao quadro funcional, foram dadas as seguintes informações:
- têm sido feitas, em convênio com a FHEMIG, contratações temporárias

por contrato administrativo, para substituir os servidores que participaram do
Programa de Desligamento Voluntário. Espera-se que tais contratações
sejam excepcionais, não exorbitando do prazo legal estabelecido, pois,
nessas condições, os contratados não fazem jus a muitos dos direitos
trabalhistas;

- o Programa de Desligamento Voluntário provocou alterações nos
quadros, porém o Presidente considera que os problemas surgidos possam
ser contornados;

- o salário-base do IPSEMG é pouco maior do que o salário-base do
Executivo. O Governo está preparando um plano de cargos, carreiras e
salários para os servidores do IPSEMG.

O patrimônio da entidade, além do Hospital Governador Israel Pinheiro e
de sua sede, consiste em outros imóveis, como o hotel de Araxá, gleba em
Betim, lotes, terreno em Santa Efigênia e edifício no centro de Belo
Horizonte (tombado pelo Patrimônio Histórico).

Tais propriedades, recebidas como pagamento de dívidas, apresentam
problemas de administração, como aluguéis, etc.:

- o hotel acumula um déficit de cerca de R$90.000,00 por mês; o Governo,
até o momento, não se interessou por sua venda;

- tem havido constantes atrasos nos repasses do montante arrecadado dos
contribuintes pelo poder público. Nos últimos 30 anos, a média tem sido de 3
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meses e meio. Atualmente, o atraso é de cerca de dez meses. Existe
atualmente uma equipe do Tribunal de Contas do Estado no IPSEMG
promovendo uma auditoria em suas contas;

- as Prefeituras fazem o parcelamento de suas dívidas. Quando há atrasos
no pagamento das parcelas, ficam impossibilitadas de receber recursos por
parte do Estado. Todavia, com relação ao Ministério Público, ao Poder
Judiciário e ao Poder Executivo, não há como efetivar punições pelo não-
pagamento.

2.2 - Depoimentos tomados na reunião do dia 29110196
Convidados os seguintes membros da equipe médica do Hospital

Governador Israel Pinheiro: Fernando Eloy de Almeida Filho, Carlos Alberto
da Cunha Fernandes, Vicente de Paulo Barbosa, João Penna Martins Vieira,
Antônio Portugal de Figueiredo, Kátia Sylvia do Valle, Marcela Damásio
Ribeiro de Castro. José Eduardo de Souza Pinheiro, Milton Vianna de
Castro, Luiz G. R. Machado, Oswaldo Fortini Levindo Coelho e Roberto
Pimentel Dias,

O Sr. Roberto Pimentel Dias apresenta, em nome dos convidados
presentes, depoimento escrito, que transcrevemos a seguir:

"Podemos analisar o desempenho de um hospital considerando-se 3
aspectos: operosidade, eficácia e eficiência.

O Hospital Governador Israel Pinheiro é um hospital de grande
operosidade. Apesar de ter sofrido drástica redução de seus recursos
humanos (o como de enfermagem está reduzido a 50% do previsto no
quadro setorial, nele estão lotados 555 atendentes e auxiliares de
enfermagem dos 972 previstos e 64 dos 132 enfermeiros previstos; o
número de médicos após o PDV foi reduzido de 415 para 378.) e de ter tido
o seu número de leitos ativos diminuído de 503 para 430, foi capaz de
manter no primeiro semestre um número de 7.307 intemações (mais de 40
por dia em média), prover 41.388 atendimentos (230 por dia) no seu Serviço
Médico de Urgência, 141.926 consultas ambulatoriais (1.075 por dia útil),
4.970 cirurgias no bloco cirúrgico (mais de 27 por dia) e 6.714 cirurgias
ambulatoriais.

Apesar da redução de seus recursos humanos, sem evidente ganho
econômico, já que a folha de pagamento antes e depois do PDV se mantém
em tomo dos R$2.000.000,00, a demanda para o atendimento tem
aumentado expressivamente em virtude da inclusão de novos contribuintes e
beneficiários que, na média de mais de 78 ao dia, somaram ao fim do
semestre 14.316 pessoas.

O Hospital Governador Israel Pinheiro é um hospital eficaz. Tendo um
corpo clínico de escola, apto ao trabalho acadêmico, se tornou um
importante centro de treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos
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na área médica. Tal condição permite que nele sejam efetuados diagnósticos
e tratamentos complexos na maioria das áreas da medicina.

Admitimos, com reservas, que o seu maior problema diz respeito à
eficiência, ou seja, à capacidade de manter a mesma eficácia e operosidade
associadas a um baixo custo operacional. Com reservas, porque a baixa
eficiência é peculiaridade da medicina brasileira como um todo, e o Hospital
Governador Israel Pinheiro não é a menos eficiente das unidades
hospitalares de expressão. Também porque o fator determinante desse
eventual problema é de natureza gerencial. Os gerentes escolhidos
desconhecem os problemas da Casa e as mudanças rápidas na
administração impedem que supram essa deficiência. O treinamento de
pessoal, principalmente das chefias, é precário e nunca, nos últimos 20 anos,
vimos a administração superior do Instituto se preocupar em definir a política
de ação de saúde da unidade. As circunstâncias têm impedido aqueles que
conhecem os problemas do Hospital de interferir na sua correção. Governo
após governo, temos visto novos administradores assumirem a direção da
Casa e contratarem dispendiosa consultoria externa que, na falta de
intimidade com a atividade médica, propõem os mais estapafúrdios projetos
para o Hospital.

Nos últimos 20 anos, temos nos batido pela transformação do Hospital
Governador Israel Pinheiro em unidade hospitalar eficiente. Como medida
central, seria necessária a criação de um corpo clínico permanente
intimamente fixado no Hospital, como é praxe nos grandes hospitais
privados. Essa fixação se faria por meio da execução de tarefas adicionais
às do contrato, ou compromisso básico de trabalho com a instituição. Isso
permitiria que um número reduzido de médicos com treinamento uniforme
suprisse a assistência permanente às diversas áreas operacionais da
unidade. Um projeto semelhante poderia ser desenvolvido em áreas afins. O
beneficio a ser ganho pode ser avaliado por simulacros desse projeto. A
folha de pagamento do Hospital em setembro foi de R$2.000.000,00. O
atendimento ambulatorial médio é de 1.075 pacientes por dia. O sistema de
tarefa adicional realizou em setembro 5.710 atendimentos ambulatoriais (260
por dia útil), equivalentes a 20% do atendimento regular, ao custo total, para
a instituição, de R$1.668,00.

Um pouco de flexibilidade administrativa recentemente adquirida trouxe
aumento importante na capacidade técnico-assistencial do Hospital,
confirmando a correção do caminho proposto."

Sr. Peter Joviano Coutinho, médico do Hospital Governador Israel
Pinheiro, declara estar representando a Sra. Kátia Sylvia, que não
compareceu. Também apresenta trabalho escrito para exame da Comissão.
Seguem-se os pontos mais importantes de sua exposição.
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Declara que a prática da atividade do IPSEMG é extremamente barata,
comparada á do seguro-saúde e que o problema de fundo não é gerencial.
Denuncia documentos falaciosos que circulam no Hospital tratando de seu
alto custo, com vistas ao favorecimento do seguro privado.

Refere ainda que 12,5% da população do Estado é funcionária pública.
Mostra dados indicando que o atendimento do IPSEMG é mais barato que o
do seguro-saúde e que a população funcionária pública não teria recursos
para pagar seguro-saúde.

Acrescenta que o Instituto não consegue fazer convênio com profissionais
e clínicas no interior devido ao baixo valor do pagamento dos serviços
prestados e diz que o IPSEMG está matando a si mesmo. Para ele, é preciso
refazer o modelo, pagando o valor de mercado aos serviços credenciados.

Reafirma ser orçamentário o problema fundamental da instituição e que há
grupos de interesse contrários á melhoria do Hospital e a que ele se tome um
centro de cultura, de excelência.

Os Srs. Milton Vianna de Castro, Fernando Eloy de Almeida Filho e
Marcela Damásio Ribeiro de Castro salientam o alto nível do atendimento
prestado pelo Hospital.

O Sr. Carlos Alberto da Cunha protesta contra os dirigentes do IPSEMG,
que não teriam compromisso com a administração e com os beneficiários.
Na Diretoria de Saúde estão pessoas despreparadas para as funções que
ocupam.

O Deputado Jorge Hannas pergunta por que a contribuição dos
funcionários, que não é taxa nem imposto, vai para os cofres da Secretaria
da Fazenda e diz que essa deveria ser a primeira coisa a ser corrigida.
Indagou, ainda, se não há um estatuto do Hospital.

O Sr. Ricardo Pimentel Dias responde que parece que há um regimento,
mas a administração lá colocada desconhece as regras e acaba quebrando a
estrutura da Casa; assim, não se obedece às normas gerenciais.

A autoridade do Diretor Clínico está sendo desconhecida pelo
Superintendente do Hospital. No momento, a estrutura de poder está
completamente fragmentada.

Os convidados acrescentam, ainda, que: o IPSEMG não tem plano de
carreira e, por isso, é de rotina serem indicados para cargos de gerência os
mais velhos, para que possam se aposentar no cargo; o PDV praticamente
provocou a extinção da clínica psiquiátrica, sendo que nas outras clínicas as
saídas foram de médicos que não tinham compromisso com a instituição; o
Serviço Médico de Urgência é muito problemático, pois usualmente
funcionava como unidade independente, sem que o Diretor Clínico do
Hospital pudesse interferir; o salário dos médicos é baixo - o piso está em
torno de R$500,00 a R$600,00; por falta de pessoal de enfermagem, das 16
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salas do bloco cirúrgico, só 8 funcionam, e inúmeros leitos estão
desativados; houve, com o PDV, perda de grande parte do pessoal de
enfermagem, que recebia baixos salários.

O Deputado Dilzon Meio aventou a possibilidade da extinção do IPSEMG,
devido ao caos em que ele se encontra, e acredita que os desmandos seriam
ainda maiores se houvesse mais recursos. Diz estar lutando pela mudança
do modelo, com atendimento no interior, e que para isso não há necessidade
de legislação específica. Quer discutir critérios de credenciamento no
interior, que não são satisfatórios, e declara haver apropriação indébita dos
recursos.

2.3 - Depoimentos tomados na reunião do dia 19111196
Convidados: Sr. Moisés de Oliveira Meio, Presidente da Associação dos

Contribuintes do IPSEMG; Sr. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho,
Presidente do SINDI-FISCO; Sr. João Diniz Pinto Júnior, representante do
SIS-IPSEMG; Prof. José Augusto Braga, representante do SINDI-UTE; Sr.
Renato Barros, representante da Coordenação Sindical, e Sra. Vera
Coutinho, representante da Associação dos Funcionários Aposentados do
Estado de Minas Gerais (não compareceu.).

Os vários representantes das entidades representativas debateram sobre a
situação do IPSEMG.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio frisa, em primeiro lugar, que o IPSEMG é
uma instituição com o objetivo de servir e não com fins lucrativos. Para
servir, deve servir bem. No entanto, em conseqüência do não-repasse de
recursos, houve quebra na qualidade do atendimento, levando o funcionário
público a correr até risco de vida. Declara que a divida do Tesouro para com
o IPSEMG existe e deve ser quitada, não importando se ela foi feita por este
Governo ou por anteriores. Afirma que o Estado deve ao IPSEMG e esta
dívida está levando o instituto à falência.

Setenta e cinco por cento dos contribuintes do IPSEMG são do interior e
estão desassistidos, porque o IPSEMG não cumpre suas obrigações
constitucionais.

Empresas privadas estão desestabilizando o IPSEMG. Oferecem
convénios mais lucrativos aos médicos com a condição de se
descredenciarem do IPSEMG. Ao mesmo tempo, procuram os funcionários e
oferecem um piano de saúde especial, sem tempo de carência, afirmando
que aqueles médicos que os atendiam no IPSEMG não mais o farão.

O IPSEMG marca consulta com dois meses de espera, tempo que
considera excessivo em se tratando de doença.

Não há, no Governo, o sentimento de que o IPSEMG tem de prestar um
bom serviço ao funcionalismo público.

A situação do IPSEMG é grave, e o principal motivo é a falta de uma
política financeira responsável do Governo.
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Sr. José Augusto Braga: transcrevemos, resumidamente, a posição do Sr.
José Augusto Braga: ele se recusa terminantemente a discutir o fim do
IPSEMG, entidade sustentada pelo funcionalismo público; acha que a
discussão deve girar em tomo da divida que o Governo tem para com o
IPSEMG: divida monetária, moral e social, para que o Instituto volte a
cumprir o seu objetivo de prestar bons serviços ao funcionalismo público;
garante que o IPSEMG é uma entidade viável: verifique-se o seu patrimônio
e mais o dinheiro relido, de maneira indevida, com o Governo, por meio de
empréstimo .compulsório; faz a seguinte proposta: o funcionalismo público,
por meio de suas entidades, deve assumir a gerência do IPSEMG, com uma
composição que inclua os três Poderes, para provar que o Instituto pode
prestar bom serviço ao funcionalismo público, da ativa ou aposentados.

O relator, Deputado Gilmar Machado, pergunta sobre a situação da carteira
habitacional.

Segue-se a explicação do Sr. José Augusto Braga:
"A Carteira Habitacional não existe; é um engodo, é uma brincadeira, é um

faz-de-conta que existe Carteira Habitacional. O movimento habitacional
importa juros, há um rendimento, existe lucro. Aonde está indo o lucro deste
movimento habitacional?".

Em resumo, o Sr. José Augusto Braga denuncia "o centralismo (decisões
centralizadas do Presidente, centralizadas no Governo), que interfere de
maneira muito anti-democrática no IPSEMG", a situação caótica no interior,
a retenção do dinheiro e a posse indevida dos recursos do IPSEMG no caixa
único do Governo. Reivindica a gestão do IPSEMG para o funcionalismo,
representado por membros dos três Poderes.

Sr. Renato Barros, representante da Coordenação Sindical: transcrevemos,
resumidamente, os pontos principais da sua fala: o IPSEMG precisa de
recursos para arcar com seus compromissos, e o Governo deve repassar os
recursos financeiros que vem retendo ao longo de anos de forma indevida; a
proposta de privatização do IPSEMG é inaceitável, uma vez que o
funcionalismo tem projetos e propostas com os quais o Instituto poderá
prestar um serviço de qualidade aos seus usuários; protesta contra o
desconto de 3.5% e diz que há uma ação na justiça contrária a esse
desconto, porque não foi to de discussão ampla; responsabiliza os
dirigentes do IPSEMG, em especial o Presidente, que permitiram que a
situação chegasse a esse ponto, e o Procurador-Gera? do Estado, que deu
sua assinatura permitindo que tais fatos ocorressem; convoca o Legislativo a
agir, exigindo que o Executivo cumpra o que está na Constituição Federal.

O Sr. João Diniz Pinto Júnior discursa sobre ma política de
gerenciamento. Refere que a atual administração não é .. equada, que há
necessidade de descentralizar os serviços de saúde em todo o Estado. Diz
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que é preciso rever a questão dos salários médicos, bem como o
recebimento de produtividade. Entrega documento em que diversas
entidades sindicais resumem o que entendem ser os principais problemas do
IPSEMO:

1 - Perda da autonomia administrativa em decorrência de: centralismo das
decisões na administração direta - tutela do Governo; descompromisso no
preenchimento de cargos de direção, comprometendo as ações gerenciais
de supervisão, coordenação e controle, com reflexos negativos na
produtividade e na qualidade; descaracterização do Conselho Diretor como
órgão responsável pelas decisões.

2 - Perda da gestão financeira, destacando-se: a instituição do caixa único
por meio do Decreto n° 32.865, de 3019191; o não-repasse, pela Secretaria
da Fazenda, das contribuições do segurado e da respectiva cota de
responsabilidade do Estado como empregador, gerando: o déficit técnico
atuarial de R$587.955.448,14, em decorrência da não-capitalização das
reservas técnicas, do não-recolhimento de juros e multas previstos e da
insuficiência de ativos de cobertura; dívida de R$550.187.386,00 - valor que,
corrigido de acordo com o art. 31 da Lei n° 9.380, de 18112186, pode chegar
a aproximadamente R$1.264.000.000,00; a posição do débito acima, de
acordo com os balanços do Instituto é o seguinte:

(Em R$)
Período	 Saldo devedor
Até 1994	 101.822.724,69
Até 1011196	 550.187.386,01 (*)
(*) sem aplicação de juros e multas
- a realização de operações de empréstimo ao Tesouro Estadual, por meio

do resgate antecipado, com deságio, de títulos destinados à cobertura das
pensões, sem cobertura legal.

3 - Descompromisso com a reestruturação do Instituto, implicando: a não-
atualização dos benefícios de prestação continuada, em face da inexistência
do custeio prévio, em desobediência ao art. 58 das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; o atendimento
insatisfatório à saúde médico-hospitalar e odontológica.'

2.4 - Depoimentos tomados na reunião do dia 26111196
Convidados: Conselheiro Fued Dib, do Tribunal de Contas do Estado; Sr.

Paulo Dias, médico do IPSEMG.
O Conselheiro do Tribunal de Contas não compareceu, mas enviou oficio

justificando sua ausência. Encaminhará à Comissão as informações
necessárias logo que seja concluído o trabalho de inspeção do IPSEMG.

O Sr. Paulo Dias discorreu sobre o Projeto IPSEMG, com 18 itens na área
de saúde e 18 na área previdenciária. O projeto resulta da experiência
acumulada em vários anos de trabalho do médico no Instituto.
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Iniciado o debate, várias quest4es foram levantadas, e, segundo o Sr.
Paulo Dias, os principais pontos a serem revistos no IPSEMG são:

1 0 - Tabela de pagamento: o IPSEMG paga as piores taxas de consulta
pró-labore (RS10.80 contra um mínimo de R$16,00 das entidades privadas).
Os procedimentos cirúrgicos seguem a mesma proporção.

20 - Autonomia financeira: o problema do repasse de verba não é recente.
Vem desde o Governo Rondon Pacheco (1971-1974), e nunca mais foi
liquidada a dívida, que foi só crescendo ao longo dos anos. O dinheiro dos
funcionários vai cobrir o rombo da Secretaria da Fazenda, para, depois, esta
repassar ao IPSEMG o que lhe convém.

30_ Terceirizacão: de 1987 a 1989 o IPSEMG teve condições de pagar aos
médicos prestadores 85% da tabela da AMB. É necessário voltar a ela;
atualmente paga-se 48%, o que é inaceitável.

4 0 - Presidência do IPSEMG: deveria ser eleita pelos servidores ou pelas
entidades dos servidores, com seus representantes, entre funcionários com,
no mínimo, 15 anos de Casa.

5°- Reabertura da carteira imobiliária.
60 - Volta do empréstimo rápido.
2.5 - Depoimentos tomados em viagem a Uberlândia no dia 4112196
Objetivo: obter informações sobre a situação do IPSEMO naquela cidade e

apurar denúncias de descredenciamento de médicos.
Comitiva: Deputados Miguel Martini, Presidente da Comissão; Gilmar

Machado, relator; e Geraldo Rezende; Sr. Renato Almeida de F 3nros.
Presidente da Coordenação Sindical dos Ser ores Públicos Estac. .iis, e
Sra. Geromira M. Abreu, Presidente do Sindica-- dos Trabalhadores dc
IPSEMG.

A comitiva foi recebida, primeiramente, na Sociedade Médica de
Uberlândia, pelos Srs. Salah David, Munir Tannus Abdala, Pascoal Luiz
Lorecchio e José Alves Ribeiro Jr. e pelo Presidente da Sociedade Médica
do município, Válter José Von Kruger Sobrinho.

Foram os seguintes os problemas levantados pelos médicos presentes:
1 0 - Pagamento: a tabela do IPSEMG é muito baixa. A consulta está em

R$10,80. enquanto os planos de saúde pagam, no mínimo, R$16.00.
20 - Material: a carência de material e equipamentos prejudica o bom

atendimento.
De um modo geral, os demais problemas são em decorrência desses.
Dos médicos presentes, dois deram seu depoimento como proprietários de

hospitais e garantiram que estes têm prejuízo no atendimento ao IPSEMG.
Até os hospitais menores estão se descredenciando do IPSEMG e do SUS.
Alegaram, sem exceção, que o atendimento no ambulatório do IPSEMG é
inviável, por falta de aparelhagem e material- Estavam atendendo em seus
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consultórios particulares, onde afirmam ter a infra-estrutura necessária. Tal
procedimento, entretanto, é proibido.

Mais precária se toma a situação se forem necessários exames de
laboratório ou internação. Nesses casos, o servidor precisa dirigir-se às
vizinhas cidades de Uberaba ou Araguari, onde afirmam que a situação do
IPSEMG não é muito melhor, mas garante-se atendimento razoável.

A quase totalidade dos médicos de Uberaba é credenciada da UNIMED. O
Presidente da Sociedade Médica sugere, inclusive, que o IPSEMG faça
convênio com a UNIMED, como maneira de minorar o problema. Os
médicos optam pelo convênio com a UNIMED pelas melhores condições
oferecidas. Eles afirmam que, enquanto o pagamento da consulta daquele
Instituto está em R$10,80, a UNIMED paga R$25,00 e chegará a R$39,00
até março de 1997.

Há apenas 3 médicos funcionários do IPSEMG: 2 pediatras e 1
ginecologista. Credenciados, restam 23 médicos, mas a tendência é o
descredenciamento também desses.

Conforme se depreendeu das declarações do Presidente da Sociedade
Médica, Sr. Válter, a situação do IPSEMG em Uberlândia é muito grave, com
poucas possibilidades de conciliação. Em resumo: ou o IPSEMG se equipara
à UNIMED, em termos de remuneração e melhores condições de trabalho,
ou não há acordo possível.

IPSEMG: Em seguida, a comitiva foi recebida na Regional do IPSEMG de
Uberlândia pela Agente Regional, Sra. Maura Helena Barbosa de Almeida.
Empossada no cargo há apenas 6 meses, já encontrou os problemas e as
dificuldades atuais. Ela confirmou que a situação do IPSEMG naquela
Regional é caótica, frisando que, ao passo que o atendimento odontológico
funciona de forma satisfatória, o atendimento médico é deficiente, e o
laboratorial e o hospitalar inexistentes para casos mais sérios. Só são
realizados exames de rotina em 4 laboratórios credenciados.

Todas as suas tentativas de acordo ou de novos credenciamentos têm sido
infrutíferas - os médicos se mostram irredutíveis em suas pretensões.

Apresentou, ainda, aos Deputados dados estatísticos do atendimento da
Regional de Uberlândia no ano de 1996, que demonstram realmente a
deficiência. De um universo de cerca de 25.000 associados da região, entre
titulares e dependentes, o número de consultas foi em tomo de 16.000. No
setor de fisioterapia houve procura de apenas 287 associados, e no
odontológico houve atendimento de cerca de 2.100 usuários.

Câmara Municipal: Por último, a comitiva dirigiu-se à Câmara Municipal,
onde foi recepcionada pelo Presidente da Casa, com a presença de
Vereadores, líderes sindicais, Diretoras de escolas, representantes dos
pensionistas do IPSEMG e membros da comunidade em geral.
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O Deputado Miguel Martini deu início aos debates, explicando os motivos

da presença da Comissão naquela cidade, frisando a importância do
IPSEMG e as intenções da Assembléia Legislativa de fazer um trabalho
sério e honesto, dando sua colaboração para a solução do grave problema
por que passa o IPSEMG em geral e, em particular, a Regional de
Uberlândia,

As informações recebidas foram coincidentes com o já abordado na
Sociedade Médica e no IPSEMG. O clima era de insatisfação e revolta,
questionando-se, inclusive, a contribuição ao IPSEMG: se o Instituto não
oferece condições de atendimento satisfatório, que pare de cobrar a
contribuição. Houve ainda um protesto geral contra o aumento de 3,5%
desta.

Em conclusão, o Governo não repassa numerário, médicos recusam
convênio com o IPSEMG, e os usuários ficam sem atendimento.

Entre as sugestões apresentadas pelos presentes constam: mobilização da
categoria e controle do IPSEMG pelos funcionários, por meio de seus
representantes legais, uma vez que o atual modelo não tem funcionado
satisfatoriamente.

Vale ressaltar aqui, ainda, os pronunciamentos do Sr. Renato Almeida de
Barros, Presidente da Coordenação Sindical dos Servidores Públicos
Estaduais, que falou sobre a reestruturação do IPSEMG, e da Sra. Geromira
M. Abreu, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do IPSEMG, que fez
uma explanação sobre os graves problemas do Instituto e respondeu a
alguns questionamentos de pessoas presentes.

Encerrando os debates, o Deputado Miguel Martini comunicou a realização
de um fórum técnico sobre previdência em março de 1997, na Assembléia
Legislativa, convidando, na oportunidade, os presentes.

2.7 - Depoimentos tomados na reunião do dia 10/12196
Convidados: Srs. José Felipe dos Santos Neto, Procurador-Geral do

IPSEMG; João Augusto Pereira do Amaral, Superintendente de
Interiorização do IPSEMG; Ricardo de Andrade, Superintendente de
Finanças do IPSEMG (nã -ompareceu; enviou oficio explicando que toda a
documentação referente tuaçâo financeira do IPSEMG foi encaminhada
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, nada
havendo a acrescentar), e Antônio Sérgio Tonel, Promotor de Justiça (não
compareceu; enviou ofício relatando os acontecimentos e a atuação da
Promotoria até aquela data).

Resumo do ofício enviado a esta Comissão Especial pelo Sr. Antônio
Sérgio Tonet, no qual foram feitas as seguintes declarações:

- o inquérito civil público ainda não foi concluído, pois ele depende da
diligência postulada ao Tribunal de Contas e de uma série de informações e
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documentos, inclusive da conclusão, da Comissão Especial da Assembléia
Legislativa;

- a Promotoria de Justiça remeterá cópia dos autos às instâncias judiciais
competentes para análise da responsabilidade criminal de agentes públicos e
autoridades governamentais;

- de acordo com informações do IPSEMG e da Secretaria da Fazenda,
existe um grande débito do Estado para com a autarquia, que, em
conseqüência da falta de recursos, está perdendo a qualidade de seus
serviços, deixando até mesmo de pagar direitos constitucionais a mais de
2.000 pensionistas, que já recorreram à justiça;

- consultou-se o Governador do Estado sobre a possibilidade de se lavrar
um termo de ajustamento de conduta para evitar o litígio judicial, visando ã
retomada do repasse das contribuições devidas mensalmente ao IPSEMG e
ao parcelamento do total da divida. Em resposta a essa consulta, houve
manifestação favorável do Governo, por meio do Sr. Arésio Antônio de
Almeida Dâmaso e Silva, Procurador-Geral do Estado, em resolver o
problema por via de termo de ajustamento;

- diante do interesse do Governador em resolver o problema na forma
proposta, realizaram-se as seguintes reuniões:

1. Em 30110196 - com as seguintes presenças: Srs. Luiz Vicente Ribeiro
Calicchio, Auditor-Geral do Estado; Arésio A. de Almeida Dâmaso e Silva,
Procurador-Geral do Estado; José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e
António Sérgio Tonet, Promotor de Justiça.

Ficou acertado o seguinte:
a) retomada imediata, até 15111196, do valor das contribuições devidas

mensalmente pelo Estado ao IPSEMG;
b) parcelamento do débito em condições a serem discutidas;
c) inscrição da dívida no orçamento do Estado;
d) subscrição da minuta do ajuste pelas Procuradorias-Gerais do IPSEMG

e do Estado, por um representante da Secretaria da Fazenda, tudo com
acompanhamento do Ministério Público.

2. Em 21/11/96- reunião com as seguintes presenças: Srs. José Felipe dos
Santos Neto, Procurador-Geral do IPSEMG; Leandro Rafael Alvares,
Procurador do Estado;

Márcio Fávila, representante do Secretário da Fazenda, e Antônio Sérgio
Tonet, Promotor de Justiça.

Foram feitas diversas abordagens quanto à possibilidade do pagamento
parcelado do débito. Devido às diverçências quanto ao montante da dívida,
foi solicitada ao Tribunal de Contas uma auditoria contábil e financeira para
se apurar o valor do débito real, com os acréscimos legais, já se encontrando
o expediente sob a responsabilidade do Conselheiro Fued Dib, que pediu o
prazo de 120 dias para conclusão da diligência.
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O Sr. José Felipe dos Santos Neto, em seu depoimento, declara que "o
IPSEMG vem passando por uma crise difícil desde a Constituição de 1958.
que elevou as pensões ao valor do vencimento da ativa, sendo que o salário
de cortribuição do servidor atinge o limite máximo de 20 salários mínimos. O
servioor que tenha um salário superior a isso paga a mesma importância, e o
pensionista vai receber o mesmo vencimento da ativa. Não há o custeio
suficiente; em conseqüência, não há como pagar.

E um direito constitucional que não cumprimos porque não temos o custeio
necessário. Pensionistas entraram na justiça, cerca de 2.600. número esse
crescente a cada dia, pleiteando a recuperação da pensão. O IPSEMG vem
perdendo todas as ações, o que dá um montante passivo que o Instituto não
pode pagar.

Desde 1990 vem sendo pedida ao Executivo a modificação da lei de
custeio e beneficio, sem a qual o IPSEMG não se sustentará por muito
tempo. Todos os pedidos, inclusive projetos de lei, se perderam na
burocracia do Poder Executivo.

Outro problema que elevou os gastos do IPSE.MG foi a igualdade dada ao
marido da servidora. Antes, pagava-se só á mulher ou ao marido inválido;
hoje paga-se ao marido válido, e não há custeio.

Também essas ações estão entrando na justiça, e o IPSEMG não tem
condições para arcar com essa responsabilidade.

Se não houver uma decisão do Poder Executivo e boa-vontade da
Assembléia Legislativa para modificar a Lei de Custeio e Beneficio do
IPSEMG, este não chegará ao ano 2000, porque a situação é insustentável.
Tudo isso sem falar no não-repasse da Secretaria da Fazenda para o
Instituto. O IPSEMG não tem reserva técnica, da qual se lançou mão devido
ao atraso do repasse do Estado. O atraso no pagamento por parte do Estado
acarreta prejuízos, principalmente quando a inflação atingia até 70% ao mês
e o Estado pagava o atrasado sem correção, apenas o valor histórico.

O cálculo dos últimos dez anos atingiu uma importância vultosa, e a
Secretaria da Fazenda contesta. A pedido do Promotor, houve a intervenção
do Tribunal de Contas para apurar o valor real da divida para que, então, se
pudesse negociar a parte referente ao empregador, mas não a parte que já
foi descontada do empregado, que deve ser quitada integralmente".

O Sr. João Augusto Pereira do Amara) considera o IPSEMG mal
administrado, haja vista a falta de informatização, de primordial importância
para o controle, por isso o IPSEMG não tem um cadastro geral dos
segurados. Afirma que a única saída para o IPSEMG é investir no interior, a
fim de evitar a vinda de pacientes para Belo Horizonte, cujo Hospital
atenderia apenas casos mais sérios, impossíveis de serem resolvidos no
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interior. As dificuldades de credenciamento estão nas tabelas do IPSEMG,
muito abaixo do preço do mercado.

Foi elaborado um projeto, já apresentado ao Presidente do IPSEMG,
contendo sugestões para a melhoria do Instituto, principalmente em sua
atuação no interior e na atualização da tabela de preços, entre outras.

O Sr. João Augusto Pereira do Amaral sugere a reestruturação dos centros
regionais do IPSEMG, a descentralização e a administração regional.
Apresentou também a possibilidade de credenciamento de todos os
consórcios intermunicipais de saúde.

Com vários bons hospitais no Estado o segurado não precisará vir à
Capital, que será a última alternativa, apenas para tratamentos mais
sofisticados.

Outro aspecto abordado pelo conferencista foi o do reembolso. Há
intemações especiais em que a pessoa vai a São Paulo se submeter a
alguma cirurgia mais séria e o IPSEMG paga quase o total, porque o
Hospital a caracteriza como urgência. Enfim, a administração atual do
IPSEMG está muito aquém do que deveria estar.

O Sr. João Augusto termina sua explanação com uma mensagem de
con'ança, baseada no investimento do IPSEMG no interior.

A: :s as explanações, seguiram-se debates, cujo resumo transcrevemos a
seguir.

O Sr. José Felipe dos Santos Neto, respondendo às questões formuladas,
frisa a responsabilidade e a omissão do Governo do Estado. A Constituição
Estadual diz que, no custeio da previdência, o empregador deve participar
com 213 e o empregado com 113, e está ocorrendo o contrário.

Das declarações do Sr. Procurador-Geral do IPSEMG, durante sua
explanação e, posteriormente, durante o debate, ficou entendido o seguinte:

- não há, sequer, um acordo quanto ao total da dívida, o que será
levantado pelo Tribunal de Contas; a partir dai, será feita uma negociação;

- há necessidade de mudança da Lei de Custeio e Benefício do IPSEMG;
- o IPSEMG está sem sua reserva técnica, que foi gasta para cobrir o

atraso nos repasses pelo Governo;
- o imóvel pertencente ao IPSEMG está alugado por importância muito

inferior ao preço de mercado, constando apenas o referente ao terreno e não
à área construída. Sobre esse assunto, o Sr. Procurador-Geral do IPSEMG
explicou que é um caso iniciado anteriormente à sua posse, mais
precisamente em 1983, na Presidência do Sr. Mário Genival Tourinho. Foi
colocada em licitação uma área de propriedade do IPSEMG para que o
interessado edificasse ali um prédio num prazo de 2 anos. Isso feito, foi
fixado um prazo de dez anos, podendo ser prorrogado, já então com aluguel
previamente fixado. Essa prorrogação teve inicio em janeiro de 1997,
fixando-se o preço de R$70.000,00, com parecer favorável da Divisão de
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Engenharia do IPSEMG. O Sr. Procurador-Geral frisa que divergências
quanto a esse preço não são de sua alçada. A Procuradoria opina apenas
sobre o aspecto legal, e este estava correto. Inclusive, no contrato
encaminhado à época à Procuradoria, constava como área a ser alugada o
total de 2.776m2.

Passada a palavra ao relator, Deputado Gilmar Machado, para suas
perguntas, este afirma que a importância referida diz respeito apenas à área
do terreno. A área construída é de 8.594m 2. Logo, alugou-se apenas o
terreno, sem contar que nele existem áreas edificadas, já incorporadas ao
patrimônio do IPSEMG. O aluguel justo seria de R$21 9.000,00. O prejuízo é,
portanto, de R$149.000,00.

Devido ás controvérsias em torno do assunto, decidiu-se que seria
chamado para prestar esclarecimentos o Diretor de Patrimônio ou de
Finanças do IPSEMG.

Foi emprestado dinheiro da reserva técnica do IPSEMG ao Estado.
Participaram da transação o Governador, o Presidente do IPSEMG e o
Secretário da Fazenda, apesar do parecer verbal contrário do Procurador-
Geral do IPSEMG.

Resumimos, a seguir, os principais pontos da fala do Sr. João Augusto
Pereira do Amaral:

- existem no interior 15 hospitais e 11 laboratórios prontos para realizar
convênios e que não podem fazê-lo por falta de recursos;

- no projeto apresentado ao Presidente do IPSEMG foi sugerida a consulta
ao preço de R$20,00;

- há necessidade de informatização para que a administração possa
realizar um trabalho eficiente, com avaliação correta do serviço comprado. O
controle feito à mão, por amostragem, fica deficiente. Com  a informatização,
a administração seria mais ágil e os controles mais precisos.

Falou, ainda, o Deputado José Braga, que, embora não sendo da
Comissão, ali estava acompanhando os trabalhos. Teceu comentários sobre
o debate e ou sobre a privatização do IPSEMG. Concordou com o Sr.
João AugusL R. do Amaral sobre a questão do gerenciamento ineficiente e
sugeriu a autogestão, participação dos usuários.

2.8 - Depoimentos tomados na reunião do dia 11112196
Convidados: Srs. João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, e

juiz Schwarcz, Diretor do Tesouro Estadual, este em substituição ao
Secretário Cláudio Roberto Mourão.

O Secretário João Heraldo Lima começa sua explanação falando da
despesa do Estado com os inativos (aposentados e pensionistas), levantando
a questão de que o Instituto deveria ter essa obrigação. A regra geral da
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Previdência Social, no mundo inteiro, é que os ativos sustentem os inativos.
O Estado tem o ônus de sustentar totalmente a folha dos inativos.

A dívida do Estado para com o IPSEMG existe há décadas; o número de
inativos cresce, o de ativos também. As soluções devem ser procuradas a
longo prazo. O Estado de Minas Gerais está em enorme dificuldade
financeira, e o IPSEMG não é o seu único credor.

O Secretário reconhece a divida, mas garante que o Estado não tem
condições de pagá-la imediatamente. Afirma que a dívida é antiga, anterior a
este Governo. Ela se acentuou em 1996 por causa da crise financeira. O
motivo da dívida é falta de recursos, e não se tem previsão de quando
poderá ser quitada. Pensa que o fato de o IPSEMG ser credor do Estado não
traz malefícios imediatos; o IPSEMG não deixa de cumprir suas obrigações e
compromissos em decorrência dela. A dívida é o menor dos problemas do
IPSEMG. O Estado deve alguns milhões de reais ao Instituto e pagará
quando for possível, quando sua situação financeira o permitir, não da forma
imediatista e sensacionalista do curto prazo, como muitos pretendem.

O Deputado Gilmar Machado comenta que o Govemo se sente no direito
de não repassar ao IPSEMG o que é descontado do servidor sob a simples
alegação de que paga a aposentadoria.

O Secretário João Heraldo Lima demonstra preocupação com o crescente
aumento do repasse de recursos ao IPSEMG, baseado nos seguintes dados
estatísticos:

Repasse de recursos:
1985-3.506.000 UFIRs
1990- 12.430.000 UFIRs
1996- 29.645.000 UFIR5
Em 10 anos, o repasse aumentou quase 10 vezes.
Dois problemas são cruciais, do ponto de vista do Secretário: 1 0 - o

problema patrimonial; 20 - o fato de o funcionário público, em Minas Gerais,
nunca ter recolhido um centavo sequer para fins de aposentadoria, ficando
isso totalmente a cargo do Tesouro do Estado.

O Instituto não possui fundo nem patrimônio acumulado para sustentar a
situação atual, e quem vem fazendo isso é o Tesouro, e não o Instituto.

A dívida financeira é o menor dos problemas. Ainda que o Estado
repassasse os recursos devidos absolutamente em dia, o problema maior
continuaria existindo, como, por exemplo, o patrimonial. O problema mais
grave, estrutural, permaneceria.

A despesa do Tesouro com aposentadorias é de R$120.000.000,00
mensais. São muitos os compromissos do Tesouro decorrentes do IPSEMG.

A declaração do Secretário de que, apesar da dívida, o IPSEMG vem
cumprindo com suas obrigações e que os beneficiários continuam a utilizar
normalmente os serviços foi contestada pelo Deputado Gilmar Machado,
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baseado nas declarações do Diretor Superintendente do IPSEMG de que há
15 convênios suspensos com hospitais porque o Estado não repassa a
verba: há 11 laboratórios preparados para fazer convênio, que não puderam
ser feitos porque há atraso no repasse. Portanto, segundo o Deputado, os
servidores estão sendo prejudicados.

O Deputado Gilmar Machado observa que 'o Estado preferiu pegar o
dinheiro do IPSEMG para equacionar suas contas e vai pagar depois que
chegar a um acordo e concluir quem deve, se é ele ou o Instituto".

O Secretário declarou que, nos últimos 24 meses, a situação do repasse é
a seguinte: o valor a ser repassado seria de R$624.000.000,00, e o
Executivo conseguiu repassar R$306.000.000,00, restando, pois,
R8318.000.000,00 a descoberto. Esses dados constam na contabilidade
oficial do Estado, podendo não ser a mesma do IPSEMG, que pode ter
colocado taxa de juros, correção, etc. Não há empréstimo formalmente
constituído, mas apenas antecipações.

O Secretário explica que o Estado vem arcando com a despesa total
referente aos inativos e que o previsto na Constituição Federal é que se
desconte 113 do funcionalismo para fins de aposentadoria. Se há, como diz o
Deputado Gilmar Machado, uma proposta nesse sentido a ser apresentada,
para fazer frente a esse e outros gastos, a situação estará resolvida,
passando a responsabilidade total dos gastos ao IPSEMG. Naturalmente, o
Estado, na qualidade de empregador, colocaria a sua parte, isto é, 213.

Outra proposta citada pelo Deputado Gilmar Machado é que a gestão do
IPSEMG não fique só nas mãos do Governo, com o que o Secretário
concordou.

O Sr. Luiz Schwarcz garante que no orçamento de 1997 não há previsão
de pagamento de atrasados, mas apenas o pagamento do exercício de 1997.
Não existe divida reconhecida no orçamento. Será repassada a própria
distribuição do que é descontado do funcionalismo ou a contribuição
patronal. Afirma: não existe divida com o IPSEMG reconhecida no
orçamento de 1997.

2.9 - Depoimento tomado na reunião do dia 513197
Convidado: Sr. Ricardo de Andrade, Superintendente de Finanças do

IPSEMG.
O convidado discorreu basicamente sobre a atual situação económico-

financeira do IPSEMG. Entre as informações colhidas durante a sua
exposição, destacamos os seguintes pontos:

- no inicio da gestão da atual diretoria do IPSEMG, a reserva técnica da
entidade girava em tomo de US$120.000.000,00. Atualmente a reserva está
zerada. Motivo: dificuldade financeira do Estado de Minas Gerais, que, não
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repassando recursos ao IPSEMG, o obrigou a consumir suas reservas
técnicas;

- a dívida acumulada do Estado com o IPSEMG, no período de setembro
de 1995 a janeiro de 1997 (administração do Governador Eduardo Azeredo),
soma R$309.397.892,80 (parte dos empregados e parte do empregador).
Analisando tal divida sob o ponto de vista de meses de atraso no repasse,
temos:

Administração direta
Parte dos empregados: atraso de 7 meses + décimo terceiro salário
Parte do empregador atraso de 21 meses
Administração indireta
Parte dos empregados: 2 meses
Parte do empregador. 15 meses
- A dívida corrigida do Estado com o IPSEMG, referente ao período de

maio de 1985 a dezembro de 1996, perfaz o montante de R$812.249.437,42.
- O total das dívidas dos municípios com o IPSEMG soma atualmente

R$26.000.000,00. Do total de municípios conveniados com o IPSEMG, 48%
estão em débito com a entidade. No momento, estão sendo feitos acordos de
parcelamento dessas dívidas.

- O IPSEMG realmente fez empréstimos ao Tesouro Estadual, assim como
os vários órgãos que têm seus recursos vinculados ao caixa único do Estado.
Entretanto, todos os empréstimos foram feitos dentro da legalidade, e o
Estado pagou tais empréstimos corretamente, com juros e correção
monetária. A pendência no valor de R$6.500.000.00 do Tesouro com o
IPSEMG, levantada no depoimento do Procurador-Geral do IPSEMG a esta
Comissão, foi quitada em 17112196, com a devida correção monetária.

- No mês de janeiro de 1997, o Estado repassou ao IPSEMG 73% da
receita prevista. Tal repasse cobre os custos de manutenção do Instituto. A
diferença que não é repassada pelo Estado traz como conseqüências: a não-
constituição da reserva técnica, o não-investimento na carteira de assistência
financeira e na carteira habitacional do IPSEMG e o não-investimento na
área de saúde.

- Segundo cálculos do departamento atuarial do IPSEMG, nos próximos
anos o Instituto deverá arcar com dividas no valor de R$227.000.000,00,
decorrentes de precatórios (ações movidas na justiça contra o IPSEMG).

- A partir de novembro de 1996, o Estado vem repassando regularmente a
parte da contribuição dos servidores ao IPSEMG. Só não é repassada a
parte patronal.

- O IPSEMG tem hoje três problemas graves: falta de gerenciamento, falta
de informatização e falta de investimento em todas as áreas, principalmente
na área de saúde.

3.0 - Análise dos dados colhidos pela Comissão
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3.1 -Análise econômico-financeira
Com base na documentação apresentada a esta Comissão Especial,

relacionamos a seguir alguns quadros e observações relativos à situação
econômico-financeira do IPSEMG.

1 - De acordo com o Quadro Geral de Movimentacão de Recursos do
IPSEMG/Executivo, a dívida acumulada do Poder Executivo para com o
IPSEMG, de janeiro de 1995 a novembro de 1996, decorrente do não-
repasse de verbas, totaliza R$318.100.000,00, desconsiderada correção
monetária, juros e multas. Na composição dessa dívida temos:

DIVIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Parte dos empregados	160.600.000
Parte patronal	145.600.000

306.200.00
DÍVIDA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Parte dos empregados	1.700.000
Parte patronal	10.200.000

11.900.00(
TOTAL GERAL	 318.100.00
2 - O Decreto Estadual n° 32.865, publicado no "Minas Gerais" de

3118191, dispõe sobre o sistema de unidade de tesouraria e dá outras
providências. Em seu art. 1 0 , determina que a execução da receita e da
despesa do Estado e a realização de operações de crédito serão feitas de
forma centralizada. Estão incluídos nas disposições do decreto os órgãos e
as entidades relacionados no seu anexo único. Entre os órgãos da
administração indireta discriminados no anexo único, consta a autarquia
IPSEMG.

3- Balanço geral do Estado do exercício de 1996
Apresentamos a seguir alguns dados extraídos do balanço geral do Estado,

exercício de 1996.
a) Analisando o demonstrativo da receita orçamentária, vemos que o

montante das receitas correntes arrecadadas no ano foi de
R$263.195.063,05. A previsão orçamentária para o exercício de 1996 era de
R$416.314.749,00. Assim, o IPSEMG recebeu 63,22% do total previsto. O
déficit acumulado no ano foi de R$153.119.685,95.

b) Do montante da receita corrente arrecadada, 88,58%, ou seja,
R$233.140.072,55, representam receitas de contribuições sociais, parte dos
segurados e parte patronal.

c) Quanto às receitas decapita!, o orçamento para 1996 previu uma receita
de alienação de títulos mobiliários da ordem de R$12.182.147,00. Entretanto,
a receita com alienação de títulos foi de R$87.709.119,68. Percebe-se que o
IPSEMG está consumindo seu patrimônio para atender a outras finalidades.
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d) O montante das despesas correntes do ano foi de R$317.248.087,87.

Desse montante, 46,88% representaram transferência a pensionistas.
e) O balanço patrimonial mostra um patrimônio bruto de

R$1.124.855.483,05. No ativo, o maior valor está na conta Contribuições e
Outros Créditos a Receber, no total de R$839731.341,15.

4) O orçamento para 1997 prevê uma receita de R$739.164.057,00,
derivada de recursos diretamente arrecadados (fonte 1). A aplicação dos
recursos está prevista da seguinte forma: R$608.282.664,00 em despesas
correntes e R$130.881.393,00 em despesas de capital (basicamente em
inversões financeiras - aquisição de títulos de crédito).

5) Posição do débito total do Estado de Minas Gerais com o IPSEMG no
período de 1985 a 1996- Anexo 1.

6) Posição em 413197 do débito da Secretaria de Estado da Fazenda para
com o IPSEMG - Administração direta - Anexo II.

3.2 - Comentários relativos ao atendimento
Podemos iniciar estas observações reportando-nos à fala do Presidente do

Instituto, que prestou esclarecimentos gerais a respeito do atendimento.
Considera o Sr Presidente que o atendimento prestado pelo IPSEMG não

satisfaz a demanda. Embora sem oferecer dados quantitativos referentes à
demanda, considera bastante problemático o atendimento prestado no
interior, que, ao contrário do que pode ser uma crença generalizada, sempre
utilizou serviços comprados na forma de convênios ou contratos.

Atribui a deficiência desse atendimento a alguns fatores tais como a
distribuição geográfica irregular das agências. Propõe medidas para melhoria
da assistência como a compra em bloco dos serviços de saúde de unidades
privadas ou o credenciamento universal e, ainda, a informatização de todo o
sistema, para controle mais eficaz.

Reconhecendo as falhas no atendimento aos pacientes da Capital,
preocupa-se com o custo dos serviços fornecidos pelo Hospital Israel
Pinheiro e com a sobrecarga causada pelo número de pacientes do interior.
Acredita, também, que o hospital apresente problemas de gerenciamento e
de pessoal.

O cotejo entre os depoimentos tomados mostrou uma quase uniformidade
na descrição dos principais problemas referentes ao atendimento, que
seriam causados por gerenciarnento inadequado, recursos humanos
insuficientes, falta de informatização e, sem sombra de dúvida, escassez dos
recursos disponíveis.

Breve análise poderia ser feita a partir desses itens. Como já se disse, um
dos principais fatores de estrangulamento do desenvolvimento da Instituição,
que reflete diretamente no atendimento ao público segurado, é, sem dúvida
nenhuma, a falta de investimento em recursos humanos.
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A falta de formação adequadade gerentes promove o desmantelamento
da estrutura funcional e operativa, provocando a dispersão de recursos
financeiros e a inércia da motivação pessoal.

A indefinição de uma política de pessoal eficiente propicia a abordagem da
persuasão política para acesso aos cargos diretivos e gerenciais, ficando a
Instituição subordinada às vontades individuais ou corporativistas,
provocando insatisfação generalizada e descrédito do conjunto dos
servidores de carreira.

Esses efeitos desmotivadores dos funcionários são, basicamente,
decorrência da descontinuidade administrativa, da falta de um plano de
carreira e vencimentos e da tutela do Governo na administração geral do
IPSEMG. além de uma formação fragmentada de interesses individuais que
contrastam com a finalidade institucional.

A percepção mais evidente dessas distorções referentes ao conjunto de
servidores do IPSEMG é constatada nas unidades organizacionais técnicas,
onde a carência de recursos humanos, fato que se acentuou com o
Programa de Demissão Voluntária. inviabiliza globalmente o projeto de
criatividade e recuperação ádministrativa, comprometendo todo o
desempenho institucional e deteriorando sua imagem pública.

Dessa forma, toma-se imperiosa a necessidade de incrementar uma
política de pessoal direcionada para o aprimoramento do potencial humano e
laborativo dos funcionários do IPSEMG. visando resgatar o respeito pró prio e
a credibilidade da Instituição. E mister um plano de carreira que introauza o
conceito de produtividade na administração pública.

Vislumbra-se um plano de recruta rn ento adequadamente concebido e a
atração de bons profissionais por me m , ie técnicas agressivas, um criterioso
sistema de seleção que assegure a nomeação pela qualificação e pelo
mérito, programas de treinamento em serviços e dese'olvimento gerencial.

Destaque-se, ainda, a necessidade da participac, dos servidores do
IPSEMG na gestão da entidade visto serem eles os principais interessados e
também contribuintes para sua anutenção.

Toma-se importante ressaltar, neste momento, os baixos valores pagos
pelo Instituto aos seus prestadores de serviço, fator que influi na captação,
no mercado, de profissionais capacitados em número suficiente e que tem
causado, ainda, o descredenciamento de profissionais em número
significativo.

Deve-se notar que as deficiências no atendimento do IPSEMG não se
limitam apenas à área de saúde, mas também à de assistência social, como,
por exemplo, os empréstimos habitacionais.
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Paralelamente, propomos sejam divulgados aos usuários e ao público em

geral os objetivos do IPSEMG e os procedimentos necessários para se ter
acesso aos benefícios e aos serviços de saúde e assistência social.

Ressalte-se ainda que um sistema de supervisão e controle extenso e
completo em nível financeiro, operacional e gerencial, em condições de
fornecer informações e dados necessários à tomada de decisão e adoção de
medidas corretivas, proporcionará a racionalização na distribuição dos
recursos do órgão como gestor de todo o sistema de seguridade social.

Na medida em que se fortalecem os instrumentos de controle, abre-se a
perspectiva para a discussão da produtividade e sua introdução como
mecanismo utilizado para a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade
de servidores públicos e dependentes.

Produtividade significa eficiência, eficácia ou uma combinação dos dois
fatores. Tomada como eficiência, deveria significar uma relação entre
produção e recursos utilizados. Dessa maneira, poder-se-ia falar em
aumento da produtividade quando se obtivesse um aumento do volume de
produção ou de produtos e serviços em proporção superior ao aumento da
quantidade de recursos utilizados.

Como eficácia, a produtividade deve corresponder à qualidade da resposta
oferecida a uma dada necessidade. Ou seja, uma vez identificada uma
necessidade do usuário de uma instituição que tem como finalidade a
prestação de serviços, esta seria considerada mais eficaz ou com maior
produtividade na medida em que fosse capaz de melhorar o serviço
oferecido de modo a aumentar a satisfação daquela necessidade.
Considerando-se que para se ter maior produtividade é necessário ser ao
mesmo tempo eficiente e eficaz, isso significa que teria que haver uma
capacidade de produzir serviços a custos mais baixos e ao mesmo tempo
mais ajustados às necessidades dos usuários.

No IPSEMG não há como escapar desse conceito combinado de eficiência
e eficácia, mesmo levando-se em conta as dificuldades que às vezes
ocorrerão na sua operacionalização. Não faz sentido, por exemplo, medir a
produtividade de um serviço de saúde concentrando-se apenas em fatores
de eficiência ou de eficácia, isto é, medindo-se um aumento de
produtividade pelo aumento da quantidade de pessoas atendidas em relação
aos recursos médico-hospitalares ou odontológicos disponíveis, sem se
atentar para a qualidade do atendimento (filas, diagnósticos, terapêuticas
inadequadas, materiais empregados, etc.), ou se concentrar na qualidade
dos serviços prestados, mas atendendo apenas uma minoria do universo de
beneficiários.

Nesse contexto, tarefa difícil é o estabelecimento de parâmetros para se
medir a produtividade, bem como a definição de mecanismos de
acompanhamento.
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Entretanto, o fato de se tentar definir as variáveis envolvidas na
mensuração da produtividade acaba sendo de grande valia na definição do
orçamento necessário para a manutenção ou a expansão dos serviços
oferecidos tanto no nível das unidades centrais quanto das unidades
descentralizadas, notadamente no interior.

Desse modo, o orçamento passa a ser um instrumento de gerência e,
quando do estabelecimento de programas de ação, o processo do
estabelecimento dos indicadores permitirá identificar atividades ou ações
que poderiam passar despercebidas e comprometer o planejamento, ao
mesmo tempo em que permite ao IPSEMG ter maior conhecimento de suas
responsabilidades, aumentando as possibilidades de se identificarem ações
mais criativas, produtivas e objetivas, sendo tais possibilidades essenciais á
efetiva reorganização e ao funcionamento pleno do IPSEMG.

4.0 - Conclusão
Em virtude das alterações propostas durante a discussão, opinamos pela

adoção das seguintes medidas:
4.1 - retomada imediata, pelo Governo Estadual, do repasse dos recursos

pertencentes ao IPSEMG - parte dos empregados e parte patronal;
4.2 - procedimentos visando á sustação do contrato de locação dos

imóveis situados na Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, abrindo-se
nova licitação;

4.3 - participação de um membro da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária da Assembléia Legislativa na comissão encarregada de
negociar o parcelamento da divida do Governo Estadual com o IPSEMG;

4.4 - envio, pelo Tribunal de Contas, à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do relatório da
auditoria que aquele Tribunal atualmente realiza no IPSEMG, assim que for
concluído,

4.5 - instituição de plano de carreira para os servidores e plano de custeio
para o Instituto;

4.6 - alteração das tabelas de pagamento aos conveniados e credenciados,
ajustando-as à realidade de mercado;

4.7 - disciplinamento por meio de lei, pela Assembléia Legislativa, da
forma de parcelamento das dividas do Estado, das Prefeituras, das Câmaras
Municipais e de outras entidades que tenham débito com o IPSEMG;

4.6 - ampla reestruturação do IPSEMG com base nas decisões tomadas
em fórum técnico sobre seguridade social, que se realizará nesta Casa a
partir de 3113197;

4.9 - mudança da forma de gerenciamento do Instituto, que passaria a ser
dirigido por órgão formado por três representantes do Governo, sendo um de
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cada Poder, e três representantes dos servidores públicos escolhidos por
seus pares, sendo um de cada Podeh

O Presidente do órgão diretor seria escolhido entre um desses seis
representantes;

4.10 - envio deste relatório ao Governador do Estado, ao Ministério
Público, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Presidente do IPSEMG com a
solicitação de que tomem as providências que lhes sejam pertinentes, com
referência às medidas sugeridas aqui.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado, relator - Alberto Pinto Coelho

- Paulo Piau.
* - Os quadros foram publicados na edição do Diário do Legislativo de

26/3/97.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.054197, do Deputado Alberto Pinto

Coelho, que, nos termos regimentais, solicita licença do mandato
parlamentar pelo prazo de dois dias, quais sejam 7 e 814197, para tratar de
interesse particular, nos termos do art. 51, inciso IV e respectivos parágrafos,
do Regimento Interno. Ciente. À Mesa da Assembléia.

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 as extraordinárias de
amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA
INSTAURAR PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, encaminhou a esta Casa
ofício, datado de 1119196, em que solicita licença para instaurar processo
criminal contra o Deputado Anivaldo Antônio dos Santos.

A solicitação é feita em virtude de denúncia, oferecida pela Promotora de
Justiça da Comarca de Congonhas contra o parlamentar, pela prática do
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crime previsto no art. 202 do Código Penal, que teria ocorrido em 2814194,
naquela comarca.

Em 19/11196, esta Comissão examinou o referido pedido para instauração
do processo e deliberou, preliminarmente, pela possibilidade de sua
concessão, tendo em vista não estarem os atos imputados ao membro do
Legislativo Estadual circunscritos no âmbito da imunidade material.

Em obediência ao art. 57, II, "c", do Regimento Interno, foi fornecida cópia
do pedido de licença ao parlamentar denunciado, o qual, tempestivamente,
em 4112196, apresentou por escrito sua defesa, acompanhada das provas
documentais que julgou convenientes.

Volta, agora, a matéria ao exame desta Comissão, a fim de que, nos
termos do art. 57, II, "e", do Regimento Interno, delibere pelo deferimento ou
pelo indeferimento do pedido de licença.

Fundamentação
Discorrendo sobre as imunidades parlamentares, Raul Machado Horta nos

recorda que "é certo que o órgão legislativo dispõe de competência
discricionária para conceder ou não a licença. Mas, ao proceder num sentido
ou no outro, deve oferecer as razões de sua conduta, deduzindo os
fundamentos jurídicos e políticos que inspiraram a decisão".

Na mesma linha de pensamento, o grande jurista Pedro Aleixo
recomendava ao parlamento que procurasse "certificar-se da existência do
crime e da indicação de elementos seguros que indigitem o congressista
como autor dele".

Fiéis às recomendações dos mestres do Direito, cumpre-nos em primeiro
lugar verificar a existência do crime, isto é, se a conduta do Deputado,
relatada nos autos do inquérito policial e por ele mesmo descrita em seu
depoimento, se coaduna com aquela tipificada no art. 202 do Código Penal.

O mencionado dispositivo legal tem a seguinte redação:
"Art. 202 - Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou

agrícola, com intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou
com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes
ou delas dispor".

A invasão de um estabelecimento pressupõe a entrada forçada, indevida,
de modo arbitrário e hostil.

Ora, da leitura de todos os depoimentos integrantes do inquérito
verificamos que não se configurou a alegada invasão da Companhia Minas
do ltacolomy Ltda. A entrada do estabelecimento estava aberta, não havia
vigilantes no local, e os sindicalistas, entre os quais se encontrava o
Deputado Anivaldo Coelho, ali penetraram pacificamente, sem qualquer
violência, em busca de quem pudesse com eles dialogar.
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Além disso, o tempo que permaneceram nas dependências da empresa

não pode ser visto como uma ocupação.
Segundo o penalista italiano Giuseppe Maggiore, "a ocupação importa que

a pessoa se comporte 'ut dominus'; não basta por isso vigiar ou cercar o
estabelecimento sem apossar-se como senhor".

Mais uma vez analisando os autos do inquérito, constatamos que em
nenhum momento os sindicalistas se apossaram das instalações da empresa
como senhores, com a exclusão de seus verdadeiros donos.

O que realmente ocorreu, conforme relata o Deputado em seu depoimento,
foi uma tentativa de entendimento e de diálogo.

De fato, dada a sua condição de dirigente sindical, era seu dever tentar se
comunicar com a empresa na defesa dos interesses dos trabalhadores. E
embora não houvesse de sua parte nenhuma intenção criminosa, suas
atitudes foram, provavelmente, mal interpretadas pelos funcionários da
empresa que lá se encontravam na ocasião.

Conforme leciona Heleno Fragoso, "o elemento subjetivo é o dolo
especifico. Vontade conscientemente dirigida à invasão ou ocupação, para o
fim de impedir ou perturbar o trabalho". E acrescenta Magalhães Noronha:
"Se não existir tal fim, escopo ou objetivo, o delito não se configura".

Nesse passo, parece-nos claro que a conduta do Deputado e de seus
companheiros não se enquadra no tipo penal e, mais, levando-se em
consideração que inexiste a modalidade culposa do delito, podemos também
concluir pela sua inexistência.

Assim sendo, após uma análise técnica da matéria e demonstrados os
fundamentos jurídicos de nossa decisão. sentimo-nos no dever de negar a
concessão da licença, na certeza de estarmos agindo em consonãncia com a
verdadeira justiça, que é o lema desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo indeferimento do pedido de licença

para processar o Deputado Anivaldo Antônio dos Santos, encaminhado a
esta Casa pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilmar Machado -

Antônio Júlio - Ermano Batista - Ivair Nogueira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 980/96*
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 980196 , de autoria do Deputado Marcelo Cecé, que
declara de utilidade pública a entidade SERPAF - Serviços de Promoção ao
Menor e à Família, com sede no Município de Sete Lagoas , foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Com o objetivo de se evitar qualquer dúvida de interpretação normativa e,
principalmente, para facilitar o trabalho de consolidação legislativa, esta
Comissão propõe seja expressa, no art. 3 0 do projeto, a revogação da Lei n°
5.749, de 1317171, a qual será integralmente atualizada com a sanção da
nova lei.

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

PROJETO DE LEI N° 980196
Declara de utilidade pública a entidade SERPAF - Serviços de Promoção

ao Menor e à Família, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade SERPAF - Serviços

de Promoção ao Menor e à Família, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

5.749, de 13 de julho de 1971.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
* - Republicado em virtude de incorreções havidas na edição de 1413197,

na pág. 13, col. 1.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 1997

ATAS

ATA DA 236a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz
e Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio n° 12/97, do Presidente do
TRE-MG; Ofícios e telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 1.127 a 1129197 - Requerimentos n°s 2.054 a 2.063197 -
Requerimentos da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e dos
Deputados Ambrósio Pinto, Paulo Piau (2), Miguel Martini e outros, Péricles
Ferreira e outros, Dimas Rodrigues e Carlos Pimenta - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marco Régis, Alberto Pinto Coelho (2) e
Marcos Helênio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ambrósio
Pinto, Paulo Schettino, Gil Pereira, Irani Barbosa, Roberto Amaral e Carlos
Pimenta - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): i 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
33197 - Decisão da Mesa - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Péricles Ferreira
e outros; deferimento - Requerimento do Depu:ado Miguel Martini e outros;
deferimento - Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues; deferimento -
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; encaminhamento à Comissão
de Agropecuária - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 271195, 654, 668, 708 e 711196;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo
Piau; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum"; anulação
da votação; chamada para recomposição do número regimental; existência
de "quorum" para votação; renovação da votação do requerimento do
Deputado Pauto Piau; aprovação - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau
e Ambrósio Pinto e da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais;
aprovação - 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.047196; designação de relator; emissão do
parecer pelo relator; questão de ordem; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; indeferimento; questões de ordem; requerimento do Deputado
Gilmar Machado; deferimento; questões de ordem; suspensão e reabertura
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da reunião; questão de ordem; discursos dos Deputados Durval Angelo,
Marco Régis, Marcos Helênio, Gilmar Machado. Geraldo Nascimento e Ivo
José; questão de ordem; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
questão de ordem; votação do projeto, salvo emendas e destaque;
aprovação; votação das Emendas n°s 2 e 3; aprovação; votação das
Emendas n°s 5 e 6; rejeição; votação da Emenda n° 1; rejeição; verificação
de votação; ratificação da rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda
n°4; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Durval Angelo - Eibe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira -Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemii Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Miguei Barbosa - Miguei Martini - Ohnto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Paulo Schettino, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
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"OFÍCIO N°12/97'
Em lide março de 1997.
Senhor Presidente:
Cumpre-me submeter a essa augusta Assembléia Legislativa, para os fin

do art. 62, VI, dc O art. 56, § 1 0 , da Constituição do Estado, o despacho cuj
cópia segue anexa, proferido pelo Exmo. Sr. Juiz Manuel Saramago, Relato
do Processo Criminal n° 1197 da Zona Eleitoral de Janaúba, em que
Ministério Público Eleitoral denuncia o Exmo. Sr. Deputado Estadual Aldima
Rodrigues e outros.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. protestos de alto apreço
distinta consideração.

Desembargador Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal Regional Eleitora
de Minas Gerais."

- A Comissão de Justiça, nos termos do Parecer n° 3.437197, d
Procuradoria-Geral-

Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG, informando, con
referência a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, que a instalaçãc
de terminais telefônicos nos municípios enumerados é objeto dc
planejamento da empresa para o ano em curso.

Dos Srs. Herbert Sardinha Pinto, Presidente, e Syllas Agostinho Ferreira
Secretário-Geral, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
encaminhando o documento intitulado "Em Defesa da Data Constitucional dc
Minas: 16 de Julho". (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n'
27/96.)

Da Sra. Norma de Goes Monteiro, Superintendente do Arquivo Públicx
Mineiro, agradecendo o envio dos volumes da coleção "Memória Política d(
Minas".

Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da Câmara dE
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, solicitando a aprovação da Propost
de Emenda à Constituição n° 27196. (- Anexe-se à Proposta de Emenda
Constituição n°27/96.)

Do Sr. Jorge Nascimento e outros, de diversos municípios, solicitando
aprovação dos Projetos de Lei n°s 736 a 742196, do Deputado Durval Angelo
(- Anexe-se aos Projetos de Lei n°s 738 a 742196.)

TELEGRAMA
Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal Federal

informando a respeito de decisões dessa Corte na sessão plenária do diE
513197. (- À Comissão de Constituição e Justiça.)

Apresentação de Proposições
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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°1.127/97

Dá outra redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de
31/5/96.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10.0 parágrafo único do art. 10 da Lei n°12.171, de 3115196, passa a

ter a seguinte redação:
"Art. 1°- .......................................................................................................
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à ocasião da

realização de eventos que tenham por objetivo arrecadar recursos para
financiar despesas de formatura de alunos da própria escola ou para atender
a necessidades pedagógicas.".

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gil Pereira
Justificação: Em festas promovidas por alunos para angariar fundos para

sua formatura e em eventos promovidos por estabelecimento de ensino para
obter recursos destinados à viabilização de projetos pedagógicos, é
compreensível que se possam vender cigarro e bebida alcoólica. Essas são
ocasiões consideradas especiais, e a proibição fixada na Lei n° 12.171
prejudicaria o alcance dos objetivos desejados.

Assim sendo, esperamos contar com o apoio de nossos pares para a
aprovação deste projeto de lei.

- 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°1.128197
Suprime os § 3 0 e 40 do art. 40 da Lei n°552, de 22 de dezembro de 1949,

alterado pelo art. 22 da Lei n° 7.286, de 3 de julho de 1978, e pelo art. 1 0 da
Lei n°8.562, de 17 de maio de 1984.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam suprimidos os § 30 e 40 do art. 40 da Lei n° 552, de Z

dezembro de 1949, alterado pelo art. 22 da Lei n° 7.266, de 3 de julho de
1978, e pelo art. 1 0 da Lei n° 8.562, de 17 de maio de 1984, passando os
atuais § 50  60 a constituir, respectivamente, os § 30 e 40.

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
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é propor a supressão dos § 30

e 40 do art. 40 da Lei n°552, de 22/12149, com a redação dada pelo art. 1 0 da
Lei n°8.562, de 1715184.

Nos termos do art. 1 0 da Lei n°8.562, de 1984, o art. 40 e seus § 30 e 40
passaram a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - A pensão será paga, de conformidade com o disposto no art. 19
da Lei n° 7.286, de 3 de julho de 1978, ao dependente que não possuir
recurso econômico-financeiro suficiente para o próprio sustento e educação.

§ 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se recurso econômico-financeiro
insuficiente a renda familiar inferior a 2 (duas) vezes o símbolo V-1 do
Quadro Permanente a que se refere o Decreto n° 16.409, de 10 de julho de
1974.

§ 40 - Perderá o direito à pensão o dependente que passar a exercer
atividade remunerada, auferindo rendimentos superiores a 2 (duas) vezes o
símbolo V-1 do Quadro Permanente a que se refere o Decreto n° 16.409, de
10 de julho de 1974.

Examinando-se os § 30 e 40 anteriormente transcritos, depreende-se que
não se justifica a perda do benefício da pensão previdenciária nas situações
agasalhadas pelos mencionados parágrafos.

Na verdade, é inadmissível que a perda do benefício fique ao sabor de
casuísmos e regras injustas, que somente visam a perpetuar situações de
miserabilidade.

Ademais, o disposto nos referidos § 30 e 4°, cuja supressão é proposta,
não encontra guarida no § 50 do art. 36 da Constituição Estadual, uma vez
que a Carta mineira não alberga as restrições neles contidas.

Por entendermos que o presente projeto de lei representa um avanço nas
relações previdenciárias, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°1.129197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, localizada no

Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit,

localizada no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1997.
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Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Ventas Vincit foi fundada em 2812167, tendo

por objetivo a prática desinteressada da beneficência e o incentivo à
instrução e à cultura.

O título de utilidade pública dará à instituição melhores condições de
atender aos mais carentes, facilitando sua parceria com órgãos do Estado
que também trabalham com esse intuito.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.054/97, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentáha,

solicitando seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Com: Jo Estado
solicitação de auditoria nos contratos realizados pela Prefeitura Municipal de
Contagem com dispensa de licitação baseada no Decreto n° 9.602, de
30/1/97, que decretou situação de emergência nesse município por 120 dias.

N° 2.055197, do Deputado Ibraflim Jacob. solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Administração com vistas ao
reconhecimento dos direitos dos servidores aposentados do Quadro Especial
da Educação. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.056197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com a Central das Cooperativas de
Crédito Mútuo do Estado de Minas Gerais - CECRENGE - pela inauguração
de sua nova sede. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.057/97, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo 20 Secretário da Segurança Pública com
vistas ao fornecimento de intorínóções referentes ao sistema penitenciário
do Estado.

N° 2.058197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas ao
fornecimento de informações referentes ao sistema penitenciário do Estado.

N° 2.059197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que
pede sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG as informações que
'relaciona referentes ao transporte de cargas nas estradas do Estado.

N° 2.060197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que
pede sejam solicitadas ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública
informações sobre as dificuldades e deficiências na execução dos trabalhos
desse órgão, especificamente na Vara Criminal.

N° 2.061197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que
pede sejam solicitadas ao Secretário da Segurança Pública informações
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sobre o resultado das investigações do assassinato de menores ocorrido no
Bairro Taquaril, em 1513196. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.062197, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à definição de critérios para que
os municípios optem pela mudança da administração regional a que estão
vinculados. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.063197, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à nomeação dos aprovados em
concurso para a FHEMIG, a fim de suprir a necessidade de pessoal das
unidades dessa Fundação e do Manicômio Judiciário Jorge Vaz, de
Barbacena. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados Ambrósio Pinto, Paulo
Piau (2), Miguel Martini e outros, Péricles Ferreira e outros, Dimas Rodrigues
e Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Marco

Régis, Alberto Pinto Coelho (2) e Marcos Helênio.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
• Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, quero parabenizar o jornal "Estado de
Minas" por reportagem publicada no dia 16 de março do corrente, na qual,
com muita propriedade, esse importante veículo de comunicação aborda e
analisa a realidade do processo de concessão de aposentadoria aos
trabalhadores rurais.

A realidade do nosso trabalhador rural é dura, e a burocracia, com seu
processo, é implacável. Raramente teve ele sua carteira assinada e, muito
embora tenha começado a trabalhar na primeira infância, não consegue
provar sua condição de trabalhador com direito aos benefícios rurais.

Os dispositivos da nova legislação, a Portaria n° 3.461, do Ministério da
Previdência, prevêem que o beneficio será concedido em 45 dias a contar da
data do recebimento da documentação pelos Correios e que, caso haja
atraso, o INSS fica obrigado a arcar com a correção monetária.

Temos em nosso gabinete, no banco de dados, dezenas e dezenas de
pedidos para que façamos apelo às autoridades da Previdência, com vistas à
solução de pedidos protocolados há três ou quatro anos, cujos processos
foram indeferidos, tendo originado recursos às juntas de Belo Horizonte e,
depois, ao conselho de Brasília

A nova legislação é justa e moderna, mas, até agora, ficou só no papel.
Papel, aliás, que a imensa maioria de nossos trabalhadores rurais não sabe
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assinar. Estamos cometendo um crime nefasto contra quem alimenta o
nosso povo, produzindo barato e sendo, sem saber, âncora do sucesso do
Plano Real.

Por outro lado, sabemos todos nós - e Sua Excelência o Sr. Ministro do
Trabalho tem dados minuciosos sobre essa realidade - que a maioria dos
trabalhadores rurais, mais especificamente os chamados bóias-frias, não têm
carteira assinada. Lamentavelmente, convivemos com essa realidade com
certa indiferença, para depois exigirmos que eles apresentem a carteira para
se aposentar. E um jogo de faz-de-conta, de hipocrisia e de maldade contra
uma classe de gente humilde, sem direitos, sem vez e sem voz, com a mão
cheia de calos, o rosto cheio de rugas e o coração cheio de desesperança.

Quatro mil processos se amontoam sem solução, recebendo, em vez de
atenção, a poeira do descaso. Não há funcionários suficientes na
Previdência, e a remunerarão dos existentes está deixando muito a desejar.a E urgente uma legislação trabalhista moderna, que leve em conta a
realidade, sem tapá-la com a hipócrita peneira da ineficiência, de tal modo
que o trabalhador rural e, por extensão, todos os trabalhadores, possam
efetivamente ter direito à aposentadoria, nos termos do que lhe garantir a
Constituição.

E preciso que a Portaria n° 3.641 seja difundida, pois os próprios
funcionários dos postos às vezes alegam não conhecê-la, e, mais que
difundida, seja aplicada, seguida e respeitada para que os processos hoje
corrompidos pela poeira recebam tratamento semelhante ao merecido pelo
nosso trabalhador rural, qual seja o nosso reconhecimento, a nossa gratidão
e nosso respeito pelo suor queimado ao sol, que ajudou e ajuda a construir a
esperança de uma nação justa e moderna. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino.
• Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, participantes presentes nas galerias: desejo ler, para
constar nos anais desta Casa, o documento emitido pela Associação dos
Servidores da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, dirigido aos colegas
parlamentares. (- Lê:) "O momento é de reflexão**

Srs. Deputados:
Está na hora de uma parada para reflexão sobre os problemas que vêm

nos atormentando. Especificamente seria bom que se repensasse, por
exemplo:

Área de saúde - o sistema de saúde em nosso Estado atravessa uma de
suas piores fases. Doenças como leishmaniose, dengue e AIDS vêm se
expandindo junto à população, atacando cada vez mais, provocando um
crescente aumento de vítimas, que, como sempre, pertencem à camada



500
mais humilde, justamente aquela qye se vê geralmente à margem da
atenção de nossas autoridades.

Segurança pública - os senhores certamente têm acompanhado o
noticiário policial e constatado o recrudescimento da violência,
principalmente na nossa Capital. Os bandidos se tomam cada vez mais
audaciosos, não respeitam a lei, nem os cidadãos. Roubam, agridem,
estupram e matam, e isto, inclusive, em pleno Centro da cidade. Agora, a
moda é assaltar lanchonetes. Já foram vitimas as lanchonetes Rococó, Rei
do Pão de Queijo, Mickey e Big Bau. Esses assaltos, ocorridos na região
denominada Hipercentro, são sempre acompanhados de violência contra os
proprietários e funcionários das referidas casas comerciais. No caso da
lanchonete Rococó, uma funcionária foi estuprada. Também os dedicados
motoristas de táxi já não têm tranqüilidade para o desempenho do seu
trabalho, principalmente à noite. São assaltados e agredidos, perdem o carro
e, o que é pior, em muitos casos, a própria vida. Nem mesmo os policiais
são respeitados por esses marginais. Somente no mês de março deste ano,
dois policiais foram barbaramente assassinados, quando se dirigiam para o
lar. A sociedade fica a indagar se os próprios policiais são alvos de assaltos,
o que será da pacata população, que não usa armas e não conta com a
devida proteção? Belo Horizonte vem acompanhando a mesma evolução do
crime existente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isto em progressão
geométrica.

Srs. Deputados, ê chegada a hora de definir posições e adotar medidas
que visem a melhorar o atendimento médico e a adoção de uma medicina
preventiva capaz de erradicar as doenças que hoje infestam o Estado. O
povo, mormente o mais carente, já não agüenta tanto sofrimento.

Igualmente, o momento é de todo propicio para olhar o material humano,
no que tange ao combate à marginalidade. Viaturas novas, armamentos,
computadores e outros aparelhos não prendem, por si, os bandidos. E o
policial, com sua coragem, sua dedicação e, naturalmente, com seu
adestramento o agente capaz de efetuar a detenção do marginal. O policial é
normalmente vocacionado para a sua profissão, porém, como se dedicar a
tão perigosa e inglória tarefa, quando se vê desprestigiado, mal remunerado,
passando dificuldades com a família, à qual falta, às vezes, até a
alimentação básica?

Os senhores, como representantes do povo, precisam olhar pelos nossos
policiais. Eles também constituem uma significativa parcela desse povo e,
além disso, têm como dever assegurar a tranqüilidade aos demais cidadãos.

Apelamos aos ilustres Deputados, no sentido de elaborarem as leis
necessárias para que nossa polícia tenha o seu adicional de periculosidade,
o complemento de tempo integral (que antes era pago na base de 95%,
tendo caído para os 10% atuais). Façam alguma coisa antes que possa ser
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tarde demais- Estamos confiantes que os senhores se sensibilizem com
nossa situação e com a situação de insegurança do povo em geral, da qual
não se excluem os dignos parlamentares e seus familiares.

Belo Horizonte. 15 de março de 1997.
José de Souza Lacerda, Presidente da ASPCEMG".
Acompanham o documento dois anexos. O primeiro retrata os salários

iniciais das várias carreiras dos policiais civis, demonstrando que o
Carcereiro percebe R$209,00 mensalmente; o Auxiliar de Necrópsia percebe
R$288,00; os Detetives, Escrivães, Vistoriadores de Veículos e
Identificadores percebem, cada classe, R$306,00; o Perito Criminal percebe
R$475,00, e o Delegado de Policia percebe R$1.091,00, sendo relevante
enfatizar que esses valores são rendimentos brutos. O segundo anexo exibe
os salários brutos e líquidos de algumas categorias e o correspondente nível
de escolaridade exigida para o seu provimento.

E, deixando à mostra a gravidade da situação e a impressionante
velocidade com que os atos delituosos vêm se sucedendo em nossa Capital,
deve-se acentuar que, após a data do documento expedido pela Associação
mencionada - 1513197 -, já deparamos com os crimes hediondos praticados
pelo marginal Ilton César da Fonseca, que estuprou uma criança, T.J.C, de 1
ano e três meses, repito, de 1 ano e três meses, que se encontra internada
no Hospital do Pronto Socorro, depois de ter sido submetida a uma cirurgia
que durou mais de sete horas e, ainda, outro crime revoltante cometido por
Heidvagne Ferreira Sampaio contra a enfermeira A.M.R., a quem estuprou e
agrediu violentamente, culminando por arrancar-lhe os olhos; ambos os
casos causaram profunda indignação à opinião pública.

Sabem os caros colegas Deputados que, desde que assumi o meu
mandato, venho abordando essa mesma temática exposta no documento
que acabo de ler, já tendo realizado mais de uma dezena de
pronunciamentos desta tribuna, encarecendo a necessidade da adoção de
providências inadiáveis por parte do Governo para fazer face a essa
perigosa situação, que se agrava a cada dia. Lembro que, em meu primeiro
pronunciamento, em abril de 1995 - há menos de dois meses eu havia
tomado posse nesta Casa -, afirmei, após asseverar a imperiosa
necessidade de se investir em segurança pública, que se impunha priorizar a
questão salarial, para manter a polícia disciplinada, coesa e prestativa no
interesse maior do resguardo da ordem e da tranqüilidade públicas. Devo
recordar, também, que num dos pronunciamentos mais recentes, ainda
insistia em alertar os responsáveis pela administração e condução da política
salarial dos servidores policiais de que há necessidade sim e muita de novas
viaturas, equipamentos de informática mais modernos, armamentos mais
potentes e sofisticados, cursos de reciclagem visando ao aprimoramento e à
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atualização dos profissionais, provimento do elevado número de vagas nas
diversas carreiras, mas, sem remuneração digna, não é lícito esperar que
esses abnegados servidores reúnam condições físicas e psicológicas para se
dedicar ao trabalho; pela mesma razão, não se pode acreditar na desejada
admissão de novos policiais.

Vêem, portanto, os meus colegas do Legislativo a indisfarçável
semelhança entre o que venho denunciando desta tribuna há mais de dois
anos e a sentida manifestação da Associação que representa significativa
parcela de servidores policiais. Isso não é difícil de ser entendido pelo fato
de que tanto a Associação quanto este colega vivenciam a mesma realidade.
Observamos, com a experiência profissional que acumulamos ao longo do
tempo, que, se medidas urgentes não forem tomadas de imediato, as
conseqüências dessa omissão serão imprevisíveis. Por essa razão e
inspirado nas ainda ponderadas palavras do documento que nos foi dirigido,
venho formular mais um veemente apelo ao Governador do Estado e aos
Secretários da Segurança Pública, de Administração e da Fazenda, no
sentido de encontrarem meios de minorar os sofrimentos insuportáveis que
vêm sendo impostos a essa sacrificada classe de servidores públicos, tão
devotada e responsável e, ao mesmo tempo, tão desassistida e
incompreendida.

Finalmente, por ser oportuno, desejo ler para os meus pares o
requerimento que encaminhei ao Governador do Estado. (- Lê requerimento
em que solicita seja oficiado ao Governador do Estado, para que determine
as providências necessárias no sentido de promover o encaminhamento, a
esta Assembléia Legislativa, do projeto da nova lei orgânica da polícia civil
do Estado, que, conforme informação obtida na Secretaria de Estado da
Segurança Pública, já passou por todas as fases de revisão, teve sua
redação final aprovada e está em condições de ser enviado a esta Casa,
para ser aprimorado, se for o caso, e, após a tramitação, transformado em
lei. Segue-se a justificação apresentada.)

'Justificação: Impõe-se a edição de uma nova lei orgânica da polícia civil
do Estado, uma vez que a atua!, Lei Estadual n° 5.406, foi promulgada em
16112169, há mais de 27 anos, portanto.

Em razão da extraordinária velocidade com que os fatos sociais se
alteraram nesse longo período, é fácil compreender quanto está superada
essa legislação, que deve ser, na sua essência, o conjunto de preceitos que
balizam a atuação dos servidores que têm sob sua responsabilidade o
exercício das funções especificas de proteção á vida e aos bens de seus
concidadãos, de preservar a ordem e a moralidade públicas e da apuração
das infrações penais, através do exercício da polícia judiciária. E sabido que
o desempenho dessas relevantes funções sujeita os policiais à observância
de princípios de hierarquia e disciplina, em regime de trabalho inteiramente
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distinto daquele que compete ao restante do funcionalismo público, com
atribuições de dedicação exclusiva, mediante o cumprimento de plantões
noturnos, em qualquer dia da semana, inclusive domingos e feriados,
realizando diligências dentro e fora do território do Estado, fica evidente que
o instrumento legal que norteia essa atividade essencial não pode estar tão
afastado da realidade hodiema como se encontra a que está em vigor.

Há fundadas razões para se acreditar que uma nova lei orgânica, além de
ser mais consentânea com o novo conceito que a Secretaria da Segurança
Pública tem procurado alcançar, deverá conter, certamente, dispositivos que
valorizem sobremaneira os verdadeiros agentes dessa transformação, que
serão os servidores. Daí a grande expectativa de que os policiais civis de
todas as classes funcionais da categoria profissional se acham possuídos.

Pela convivência que venho mantendo com os meus dignos colegas
parlamentares há mais de dois anos, não tenho dúvida de que o projeto
desse novo estatuto merecerá de todos a atenção e o interesse em vê-lo
aprovado e transformado em lei, no menor prazo possível. Tenho esperança
de que uma nova lei orgânica da polícia civil possa trazer conquistas para a
instituição e seus integrantes, com reflexos imediatos e positivos para a
nossa sociedade, destinatária da prestação de serviços os melhores
possíveis dessa atividade essencial'.

Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
** - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
• Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, concedo

aparte ao Deputado Alencar da Silveira Júnior-
0 Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Gil

Pereira, farei um pequeno aparte. O tempo do Deputado Paulo Schettino
estava encerrado e, por isso, não tive como elogiar o pronunciamento dele.
No meu entendimento, ele é um autêntico representante da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais nesta Casa e, há muito tempo, vem lutando por uma
melhor remuneração para a classe. Está na hora de esta Casa entrar nessa
luta e ajudar mais V. Exa., exigindo do Governador Eduardo Azeredo um
aumento imediato para a Polícia Civil, que não consegue mais se manter. A
segurança, em nossa Capital e nas cidades do interior do Estado, está um
caos. Como foi dito pelo Deputado Paulo Schettino, as delegacias estão sem
carros e estamos a um passo de nos compararmos com o Rio de Janeiro.
Hoje, em todos os sinais de trânsito de Belo Horizonte, temos os pivetes e os
pivetões, com cacos de vidro, intimando e pedindo dinheiro. Muitos pivetes
chegam a cortar os rostos das senhoras que estão dirigindo com as janelas
do carro abertas. Quanto à parceria, em certos bairros, entre a Polícia Militar
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e a comunidade, quero dizer que esta já paga muito imposto para ter
segurança. Parabenizando o Deputado Paulo Schettino, aproveito para
solicitar a esta Casa que se some ao ilustre Deputado a fim de exigir do
Governador Eduardo Azeredo mais respeito com a população, dando-lhe
mais segurança. Não adianta ter a Lei Robin Hood, se vamos ficar com as
ruas de nossas cidades cheias de bandidos. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, também gostaria de
parabenizar o Deputado Paulo Schettino pelo seu pronunciamento sobre a
Policia Civil do Estado de Minas Gerais, que tem o nosso inteiro apoio. Mas,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para fazer um
pronunciamento, um apelo ao Governador Eduardo Azeredo e à
Coordenadoria da Defesa Civil - CEDEC - e também já fizemos contato com
o Gabinete Militar, a fim de sensibilizar o Governo quanto aos problemas
causados pela chuva que caiu no Município de Monte Azul, no Norte de
Minas. Monte Azul, região seca, com um dos piores índices pluviométricos
de Minas Gerais, na noite de domingo para segunda-feira, passou por uma
chuva de mais de lOOmm 3. Ontem ainda, o ex-Prefeito, Joaquim de Deja
telefonou-nos, bem como o nosso amigo, Dr. José Edvaldo, mostrando o
estado de calamidade do município. O rio subiu enormemente e muitas
casas foram inundadas, ficando debaixo d'água. Solicitamos à Secretaria de
Saúde que envie medicamentos com a devida urgência, para atender aquela
população, que hoje se encontra desabrigada. Volto a insistir, pedindo o
apoio da Presidência desta Casa e dos Srs. Deputados, para que o
Governador do Estado, através de sua Coordenadoria de Defesa Civil,
possa. urgentemente, atender àquela população, que não está acostumada
com tanta chuva, embora necessite muito dela, levando esse trabalho social
ao nosso Município de Monte Azul. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria

de parabenizar a imprensa mineira, em especial os jornais "Estado de
Minas", "Hoje em Dia" e "O Tempo", pelas reportagens veiculadas sobre o
transporte coletivo da Região Metropolitana. A imprensa assume mais uma
vez a defesa do povo, denunciando falhas, investigando possíveis
comprometimentos da classe política com os permissionários, a cartelização
do sistema, decisões e alterações no sistema de transporte pelos poderes
concedentes, no caso, DER e BHTrans, que quase sempre prejudicam a
população.

O transporte coletivo da Região Metropolitana degringola visivelmente
nos últimos anos. Virou um caso de polícia, de justiça, do Ministério Público,
da imprensa, e a classe política não se mobilizou em defesa clara do dono
do sistema, no caso, a população da Região Metropolitana, que paga muito e
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recebe o pior, o transporte caótico. O sistema viário não comporta o fluxo de
trânsito, e o engarrafamento e a desordem imperam nas ruas de Belo
Horizonte.

Empresários e poder concedente batem boca e fazem um jogo de culpa e
de culpados. E, sem defesa, a população assiste a esse jogo de cena.

Em 1989, durante a Assembléia Constituinte, fui o Coordenador dos
trabalhos que criaram a Assembléia Metropolitana, que não foi criada para
somente discutir tarifas, mas sim a organização das funções públicas de
interesse comum- No seu art. 43, está claro que o transporte deve ser
assunto que merece a interferência da AMBEL. Sou o representante desta
Casa na Assembléia Metropolitana e estou solicitando ao Presidente recém-
eleito que avoque para a AMBEL a discussão sobre o transporte coletivo.

As alterações de itinerários, criações de linhas, mudanças de horários,
inclusões de õnibus na frota, o déficit da Câmara de Compensação.
concorrência pública das permissões dos serviços de ônibus tanto no âmbito
da cidade de Belo Horizonte como na Região Metropolitana, são assuntos da
pauta de convocação.

Encaminhei também oficio ao Tribunal de Contas solicitando auditoria na
Câmara de Compensação, que, conforme entrevista do Presidente do
SETRANSP ao "Hoje em Dia", se aproxima de R$44000.000.00, mesmo
com reajustes tarifários acima da inflação.

Os poderes concedentes, BHTrans e DER, tomam decisões técnicas sem
nenhum embasamento político e, como via de regra, contra os interesses da
população. A BHTrans já estuda a alteração de embarque de passageiros
pela porta da frente, experiência já adotada pela METROBEL e que foi
derrubada pela opinião pública.

Quero conclamar a sociedade, o poder concedente, os representantes
dos usuários, representações sindicais para, na sua forma legítima, a AMBEL
buscar as soluções para melhorar a condição do usuário, o único motivo pelo
qual o sistema existe. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte)* - Deputado Irani
Barbosa, gostaria de cumprimentá-lo e fazer alguns comentários, pois eu
participei da AMBEL, como representante do Município de Belo Horizonte,
representando a Câmara Municipal. Naquela oportunidade, fui um dos
autores do regimento interno da AMBEL, a qual tem diversas câmaras
técnicas. Apesar de a AMBEL possuir competência técnica para estudar toda
a problemática metropolitana, a sua dimensão consistiu apenas na análise
da questão dos transportes.

Na Câmara Municipal, tive a honra de participar também da votação da
criação da BHTrans, que vem dando transparência a alguns assuntos. O
trabalho realizado por aquele órgão tirou os empresários de uma posição
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bastante incômoda, pois parecia que era proibido conversar com os
empresários. A BHTrans vem conversando, de forma pública, e discutindo os
problemas com os empresários do transporte coletivo de Belo Horizonte.

Portanto, gostaria de fazer esse registro porque, como ex-Vereador, como
belorizontino, acredito muito na BHTrans, cuja competência é técnica e legal.
Creio que faltam alguns entendimentos a fim de que possamos encontrar o
caminho certo. Somente iremos atingir o nível do transporte coletivo de
Curitiba quando tivermos uma seqüência de trabalho. Já passamos pela
METROBEL, pela TRANSMETRO e agora pela BHTrans e pelo DER-MG.
Gostaria de dizer para V. Exa. que irei acompanhar essas reuniões, todos os
passos, acreditando que, a partir das propostas da BHTrans para Belo
Horizonte, será possível termos um sistema de transporte que contemple
toda a Região Metropolitana, usando Belo Horizonte como âncora. Muito
obrigado, Deputado.

O Deputado Irani Barbosa* - Agradeço o aparte de V. Exa. e gostaria de
dizer que, quanto à convocação do Presidente da AMBEL, temos um abaixo-
assinado com a assinatura de 32 Deputados, os quais solicitam da minha
pessoa, como representante desta Casa na Assembléia Metropolitana, uma
discussão sobre todos os aspectos comuns que hoje ligam Belo Horizonte à
Região Metropolitana. São 24 municípios que precisam de um atendimento
de transporte porque várias cidades não têm industrialização - são somente
dormitórios -, outras são quase somente indústrias, e esse povo vive às
voltas com um transporte caótico. Hoje, para se mobilizarem de suas
residências até o local de trabalho, essas pessoas levam 2 horas, somente
no percurso de ida, e mais 2 horas no percurso de volta. Não é justo que o
povo da RMBH continue pagando por uma situação indefinida como essa.
Muito obrigado, Sr Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto público que nos vê
e nos ouve, povo mineiro, como cidadão do Norte de Minas comprometido
com as causas do povo mineiro, na qualidade de parlamentar que foi
também titular de órgãos executivos, temos desenvolvido campanha
incansável em defesa do Projeto Jaiba. Entendemos que ele significa a
redenção da economia regional e tem o profundo sentido de dar existência
digna à considerável massa de produtores rurais que viviam sem
perspectivas.

Por isso queremos partilhar com os que nos ouvem e os que tomarão
conhecimento deste pronunciamento a alegria de ver vitoriosa nossa luta.
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Abre-se agora a possibilidade de implantar a exploração agrícola irrigada

da ETAPA 1 Gleba C2, por meio do edital de concorrência pública 037196 da
CODEVASF, em conjunto com o Governo de Minas, por meio da Secretaria
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representada pela
RURALMINAS.

A CODEVASF evoluiu e está cada vez mais facilitando para que os
concorrentes possam se habilitar a cada um desses lotes ora colocados em
concorrência pública. A entrega das propostas será feita na CODEVASF, em
Montes Claros, e quem precisar desse edital poderá adquiri-lo em Belo
Horizonte, na Rua Carijós, n° 150.

Convém salientar o perfeito entrosamento entre o Governo Federal, por
meio da CODEVASF, e o Governo Estadual, por meio da RURALMINAS.
que representou a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento na implantação deste projeto, que, aliás, é mais que um
projeto, é um agente de desenvolvimento.

Compete ao Govemo Federal a implantação das obras civis e, ao
Governo do Estado, a operação desse projeto. O Projeto Jaíba tem
atualmente 10 mil hectares irrigados, mas a previsão é de 22 mil hectares ao
final de sua primeira implantação. Prevê-se o assentamento de mais de 2 mil
produtores rurais e a geração de cerca de 50 mil empregos. Produzem-se,
hoje, 80 toneladas diárias, na época da colheita, de alimentos básicos e
industrializáveis: milho, feijão, banana, uva, abóbora, com safras de até três
vezes ao ano.

Convém destacar a recente autorização do Governador Eduardo Azeredo
do reinicio do asfaltarnento da Rodovia Jaíba-Matias Cardoso, passando
pelo projeto, beneficiando os produtores rurais no escoamento de sua
produção. Resolvendo, assim, um dos seus maiores problemas.

Assim, o Projeto Jaíba apresenta-se como uma realidade, abrindo nova
fronteira agrícola para Minas, com perspectiva promissora para uma
população sofrida e tradicionalmente marginalizada do processo de
desenvolvimento. Não constitui exagero afirmar que o futuro da produção
rural do Estado terá naquela área uni de seus centros mais ativos. Dessa
maneira, esse projeto é motivo de orgulho para todos os mineiros e modelo
de exploração agrícola, colonização e aproveitamento do solo para o País.

Aproveito a oportunidade para informar que está prevista para o próximo
mês a visita do Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso,
quando será titulado o milionésimo irrigante assentado naquele projeto.

As dificuldades se acumularam nos últimos anos, principalmente por falta
de recursos financeiros. Muito batalhamos para vencer essa barreira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto da maior importância para
os pequenos produtores rurais ïrrigantes do Projeto Jaíba foi a aprovação,
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por parte dos meus nobres pares desta Casa, na semana passada, do
Projeto de Lei n° 1.049196, de autorização ao Governo do Estado para a
alienação de terras pertencentes à RLJRALMINAS para os produtores rurais
já assentados por meio do projeto . E para outros que serão assentados,
futuramente. A partir de agora, eles terão legalizados seus documentos de
posse, por meio da escritura definitiva de suas respectivas áreas. E todos
sabemos do sentimento de posse, natural no ser humano, principalmente no
homem do campo.

Portanto, senhores inigantes do Projeto Jaíba, vocês serão os legítimos
proprietários de suas áreas.

Lutamos muito para que essa providência fosse tomada. Temos em
nossos arquivos cópias de expedientes que encaminhamos às autoridades
competentes, além de pronunciamentos em que reiteramos apelos para a
agilização do processo, sempre preocupados com os interesses gerais do
produtor rural, do Estado e de sua gente.

Centenas de famílias que aguardavam aflitas essa oportunidade têm hoje
motivo de grande alegria, pois poderão concretizar o sonho de participar
ativamente da produção agrícola em uma área de franco progresso.

Queremos partilhar ainda mais uma boa notícia para todos os agricultores
mineiros, exaltando e enaltecendo o trabalho sério, eficiente e competente
do Secretário da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Dr. Alysson
Paulinelli. Refiro-me ao lançamento, realizado na última quarta-feira, dia 20
de março, do AGRIDATA, instrumento importante para os agentes do
"agribusiness" de Minas Gerais, cuja criação ajudamos a consolidar, como
representante dos legítimos interesses de nosso homem do campo na
Assembléia Legislativa. Hoje o AGRIDATA oferece ao produtor rural
completo cardápio de informações técnicas, com orientações e
esclarecimentos para maior produtividade na agricultura e na pecuária,
incluindo temas como armazenamento de produtos, comercialização e
preços, legitimação de terras, motomecanização, calendário de eventos,
pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural. Tem uma
dinâmica de constante atualização de dados e inclui serviços de grande
utilidade para a classe rural.

Para o lançamento do AGRIDATA, contou-se com a efetiva participação
da PRODEMGE, da EMATER e do CEASA. Dessa forma, o Governo
mineiro, por meio do Governador Eduardo Azeredo, valoriza a agricultura e
os produtores rurais do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
principal assunto que me traz a esta tribuna é a Lei Robin Hood, a Lei "Minas
por Minas".

Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, gostaríamos de dizer
que estamos apresentando à Casa um requerimento para que seja solicitado
ao IBGE uma recontagem imediata da população do Norte de Minas.

A Associação de Municípios da Área Mineira da SUDENE fez um
levantamento e provou que houve a divulgação de índices completamente
distorcidos e diferentes em 37 dos 50 municípios da região Norte-mineira.
Para se ter uma idéia, em Taiobeiras, não houve a presença dos
recenseadores em 1.700 residências. Em São João das Missões, também no
Norte de Minas, a reserva indígena dos xacriabás não foi visitada. Só nessa
reserva, hoje. residem mais de 4 mil moradores.

Isso é importante para nós, não para que tenhamos o número de pessoas
aumentado simplesmente por aumentar. Mas isso certamente irá refletir nos
índices do ICMS e no Fundo de Participação dos Municípios. Estamos em
vias de perder mais de R$10.000.000,00 só neste ano, devido à queda dos
índices desses impostos, que constituem as principais receitas dos
municípios Norte-mineiro&

Vamos fazer um ofício ao IBGE ajudando a AMAMS nessa luta.
Esperamos que, realmente, os técnicos do IBGE possam rever esses
índices, deixando de prejudicar a região Norte-mineira.

Mas o principal motivo que me traz a esta tribuna é comentar a Lei Minas
por Minas, a Lei Estadual n° 12.428, o famoso Projeto Robin Hood, votado
ao final do ano passado por esta Casa. Há 15 dias, estive nesta tribuna e
pude mostrar ao Governo as dificuldades que estão começando a surgir com
a aplicação dessa lei. Citamos, por exemplo, a situação de 43% dos
municípios Norte-mineiros, que estão diminuindo sua receita através do
ICMS, neste ano de 1997. Naquela ocasião, constatei que o Governo está
fazendo uma apologia desse projeto, divulgando-o, mas se esquecendo de
ensinar os Prefeitos a exercitarem e a cobrarem seus direitos

Após esse período, percorri vários órgãos do Estado, como a Secretaria
da Fazenda, o Palácio, onde pudemos conversar com o Dr. José Henrique
Portugal, a Fundação João Pinheiro, o IEF, a FEAM, a EMATER, a
Secretaria de Agricultura, a Secretaria da Educação e a Secretaria da
Saúde, procurando entender o que estava acontecendo.

Hoje, quero dividir a culpa do que está ocorrendo. O Governo fez uma
bela lei. Tem todos os motivos para divulgá-la, para exercitá-la e para tê-la
como pilar principal da sua administração. Com todo o direito, ninguém tira a
razão do Governo, aliás, respaldado e ajudado por esta Casa Legislativa. Por
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isso, queremos dividir a culpa dos erros que estão acontecendo por causa da
Lei Minas por Minas, entre o Governo e os Prefeitos.

Existem vários pontos que precisam ser explicados. O principal deles é
que cada Prefeito tem que ter a responsabilidade de entender a Lei n°
12.428, saber que tem de procurar os órgãos estaduais e divulgar o que
acontece em seus municípios. Há municípios que têm uma farta legislação
sobre a proteção ambiental, mas o IEF ou a Secretaria do Meio Ambiente
não sabem que os decretos municipais existem. Há Prefeitos que investem
no patrimônio cultural e em patrimônio histórico, mas, aqui, em Belo
Horizonte, os órgãos governamentais não sabem que existem decretos ou
trabalhos dos municípios nesse sentido. Então, são vários os aspectos que
precisam ser analisados.

Nós, preocupados, promoveremos um debate, mas um debate no varejo,
no qual os técnicos irão ensinar os Prefeitos, para que possamos tentar
recuperar os milhões de reais que o Norte de Minas vai perder em 1997.

As Prefeituras que trabalharem nesse sentido, provando que existe algo
em benefício do meio ambiente, do patrimômio cultural, da educação e da
saúde, poderão alterar seus índices. Esses municípios terão novos índices
fixados a partir de 23 de abril, tendo, ainda este ano, uma recuperação em
suas receitas.

Hoje, eu dizia ao Secretário, Dr. José Henrique Portugal, que não basta
fazer a lei. A lei tem que ser divulgada em seus mEnimos detalhes. Cabe a
nós, Deputados Estaduais, que votamos e aperfeiçoamos essa mesma lei,
procurar os Prefeitos e dizer: "Prefeito, procure, imediatamente, este ou
aquele órgão em Belo Horizonte para registrar, oficialmente, aquilo que está
sendo feito em seu município. Do contrário, o senhor perderá uma receita
fundamental". A lei precisa ser aperfeiçoada e questionada. E o que eu estou
vendo nesta Casa é que muitos Deputados cruzam os braços e não
procuram se aprofundar nos detalhes e nas entrelinhas da Lei n o 12.428.
Ficam apenas batendo palmas para as divulgações e não assumem sua
parcela de responsabilidade.

Estamos vendo o que nossas Prefeituras têm sofrido. Temos freqüentado
a reunião da Associação Mineira de Municípios. O que se ouve nos
corredores do Minascentro é uma reclamação generalizada por falta de
recursos. Mas é importante que Prefeitos, Vereadores e, principalmente, esta
Casa Legislativa sejam conscientizados da extensão, da profundidade e do
alcance dessa lei, para que possamos ajudar os nossos municípios.

Quero terminar meu pronunciamento dizendo que a reunião do Norte de
Minas, em Montes Claros, baseada num trabalho que fizemos nas últimas
três semanas, vai acontecer no próximo mês de abril e terá a presença dos
92 Prefeitos daquela região, para que entendam e assumam suas
responsabilidades e para que não fiquem de pires nas mãos, atrás de uma
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pequena parcela de recursos, quando eles têm, na Lei Robin Hood, na Lei
Minas por Minas, a oportunidade de tirar o seu município do buraco, a
oportunidade de investir na saúde, na educação e de ter um retomo, ainda
este ano, através do ICMS. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
1a Fase

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

oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 13 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

-	Questão de ordem
O Deputado Durval Angelo - Solicito a suspensão da reunião, por 10

minutos, para que as Lideranças possam conversar.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência está de acordo com a suspensão da
reunião por 10 minutos, para que sejam finalizados os entendimentos para a
votação do projeto. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência toma sem efeito a numeração atribuída ao requerimento do

Deputado Alberto Pinto Coelho, recebido na reunião ordinária do dia 1913197,
por tratar-se de requerimento não numerado, nos termos dos § 1 0 e 20 do
art. 51 do Regimento Interno.

A Presidência informa ao Plenário que, em reunião realizada hoje, pela
manhã, foi aprovado parecer da Mesa da Assembléia pelo deferimento dos
Requerimentos n°s 2.042 e 2.043197, relativos às candidaturas dos
Deputados Kemil Kumaira e Simão Pedro Toledo á vaga de Conselheiro do
Tribunal de Contas.

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

Emitir Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Ajalmar Silva;
suplente - Deputado José Maria Barros; pelo PFL: efetivo - Deputado
Leonídio Bouças; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPB: efetivo -
Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo
PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Anivaldo
Coelho. Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões.



512
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição ri 0 33197, do Deputado Miguel Martini e
outros, que dá nova redação ao inciso III, § 1 0, do art. 157 da Constituição do
Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Aílton Vilela, Roberto Amaral,
Arnaldo Penna e Kemil Kumaira; suplentes - Deputados Mauri Torres, Elbe
Brandão, Simão Pedro Toledo e Ajalmar Silva; pelo PFL: efetivos -
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Leonidio Bouças; suplentes -
Deputados Sebastião Costa e Djalma Diniz; pelo PPB: efetivos - Deputados
Paulo Pettersen e Luiz Fernando Faria; suplentes - Deputados Glycon Terra
Pinto e Antônio Genaro; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio Andrade e
Antônio Júlio; suplentes - Deputados Toninho Zeitune e Antônio Roberto;
pelo PT: efetivos - Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão;
suplentes - Deputados Durval Ângelo e Anivaldo Coelho; pelo PDT: efetivo -
Deputado lbrahim Jacob; suplente - Deputado lvair Nogueira; pelo PL;
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Carlos Pimenta;
pelo PTB: efetivo - Deputado Paulo Schettino; suplente - Deputado Ambrósio
Pinto. Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

DECISÃO DA MESA
A Mesa da Assembléia, no uso da competência que lhe é conferida pelo §

20 do art. 51 do Regimento Interno e observado o disposto no § 1° e no inciso
IV do referido artigo, decide conceder licença ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, matrícula 7750-0, nos dias 7 e 814197, para tratar, sem remuneração,
de interesse particular.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de marco de 1997.
Deputado Romeu Queiroz, Presidente

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marco Régis - falecimento da
Sra. Alda Teixeira, em Muzambinho (Ciente. Oficie-se.); Alberto Pinto
Coelho (2) - sua renúncia como membro efetivo da Comissão de Ciência e
Tecnologia (Ciente. Cópia às Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.);
indicação do Deputado Luiz Fernando Faria para substitui-lo como membro
efetivo na referida comissão; e Marcos Helênio - indicação da Deputada
Maria José Haueisen como membro suplente da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 4195, em
substituição ao Deputado Ivo José (Ciente. Designo. Cópia às Lideranças. A
Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e outros,

em que solicitam a realização de reunião especial no dia 3015197, com o
propósito de homenagear a UNIMONTES pelo transcurso do seu 350
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aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do ar!. 244 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Miguel Marfim  outros, em que solicitam seja
constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar diversas
denúncias que envolvem o Sistema Penitenciário Estadual. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXV do art. 244 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja
constituída uma comissão de representação para acompanhar o II
MERCOVALE, que acontecerá em Montes Claros, entre os dias 27 e 31 de
maio do ano em curso. A Presidência defere o requerimento nos termos do
inciso VII do ar!. 244. c/c o ar!. 116, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solïci:: seja criada
uma comissão especial para verificar "in oco a situação do P:Qjeto Jaíba e
que sejam encaminhados ofícios ã Secretaria deEstado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, á Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, à Secretaria de Estado de Agricultura e à
CODEVASF, para que integrem essa comissão, A Comissão de
Agropecuária, nos termos da Deliberação da Mesa n° 761.

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 os 271195
(este em prosseguimento de discussão), do Deputado Geraldo Rezende, que
determina a inclusão de conteúdo e atividades voltadas para orientação
sexual no currículo do ensino fundamental: M196, do Deputado João Leite,
que dispõe sobre o sistema de revista nos estabelecimentos prisonais do
Estado e dá outras providências; 668196, do Deputado Dinis Pinheiro, que
institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao Consumidor, Pró-
Consumidor; 708196, do Deputado Gil Pereira, que institui o Programa
Estadual Adote uma Escola; e 711196, do Deputado Marcos Helênio, que
dispõe sobre a publicação de relação dos servidores e empregados públicos
estaduais, cedidos a entidades profissionais e de classe (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau. sem que

solicita, ouvido o Plenário, seja o Projeto de Resolução n° 1.124197
apreciado em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira, às quais foi
distribuído. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço verificação de

votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder à

verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 34 Deputados; votaram contra 2

Deputados. Portanto, não houve quorum" para a apreciação do
requerimento. A Presidência toma sem efeito a votação. Nos termos do § 60
do art. 255 do Regimento Interno, vai determinar seja feita a chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Há "quorum"

para votação. A Presidência vai renovar a votação do requerimento feito
pelo Deputado Paulo Piau. 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 tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Resolução n° 1.124197. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, em que pede seja solicitado
ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Dr Reinhold
Stephanes, providências para que sejam divulgados, junto a todos os postos
do INSS, os dispositivos da Portaria n°3.641, de novembro de 1996, daquele
Ministério, a qual dispõe sobre os novos procedimentos para se processarem
os pedidos de aposentadoria do trabalhador rural, bem como sejam
nomeados mais servidores para ocuparem os postos carentes de pessoal e,
finalmente, que os recursos apresentados ao Conselho de Previdência Social
sejam julgados de forma mais célere. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Almir Lopes Calmont de Andrade,
Chefe do 60 Distrito Rodoviário Federal - DNER -, requerendo as seguintes
informações: volume de carga transportado por mês nas estradas de Minas
Gerais; número de balanças de pesagem de carga em funcionamento e
desativadas; número de veículos pesados mensalmente nas balanças;
número de multas aplicadas mensalmente por excesso de peso; montante
recebido a título de cobrança de multas por excesso de peso; montante de
inadimplência no pagamento de multas por excesso de peso nas estradas;
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existência de programa de instalação de balanças e custo de programa;
justificativa de necessidade de instalação de novas balanças. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

V Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á P Fase, a Presidência

passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votaçãõ da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.047196,

do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Saúde e Ação Social opina pela sua aprovação com as Emendas nos 1 a
3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação com as Emendas n os 2 e 3, da Comissão de Saúde e Ação
Social, com a Emenda n°4, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1,
da Comissão de Saúde e Ação Social. Nos termos do art. 254, cio o art. 276,
do Regimento Interno, o projeto teve sua discussão encerrada na reunião de
hoje, pela manhã, tendo sido apresentadas em Plenário as Emendas n os 5 e
6, do Deputado Gilmar Machado. Para emitir parecer sobre as emendas, a
Presidência, nos termos do art. 223 do Regimento Interno, designa relator da
matéria o Deputado Roberto Amaral. A Presidência indaga do relator se está
em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Roberto Amaral - Emitirei parecer, Sr. Presidente. (- Lê:)
"PARECER SOBRE AS EMENDAS N°55 E 6, APRESENTADAS EM

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI
N°1.047/96

Relatório
Durante sua apreciação em Plenário, no 1 0 fumo, o Projeto de Lei n°

1.047196 recebeu as Emendas n os 5 e 6, de autoria do Deputado Gilmar
Machado. Nos termos regimentais, cabe-nos emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A Emenda n° 5, que altera o art. 3 0 do projeto, substituindo a expressão

"que venham a ser transferidos ao Fundo" por "deverão ser transferidos ao
Fundo", a nosso ver, contraria a Constituição Federal, pois, nesse caso, o
Estado membro estaria legislando para a União, o que não é admissível.

O exame da Emenda n° 6, a qual inclui no grupo coordenador do Fundo
dois membros desta Assembléia Legislativa, alterando o art. 7 0 do projeto,
nos remete a duas reflexões fundamentais:
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- a primeira, de ordem prática, nos mostra que o grupo coordenador do

Fundo, se receber dois novos integrantes, passará a constituir-se de nove
elementos, número que julgamos excessivo para o adequado desempenho
de suas funções;

- a segunda é de ordem ética. Por ter esta Casa o papel
constitucionalmente definido de fiscalizar os atos do Poder Executivo, ao se
fazer representar dentro de um fundo ligado àquele Poder, passaria, ao
nosso ver, de alguma forma, em linguagem simples, a fiscalizar a si própria.

Aliás, acrescente-se que já foi aumentado esse número no projeto de lei
original.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela rejeição das Emendas nos 5 e 6,

apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.047196 e, considerando os
entendimentos mantidos com diversas lideranças desta Casa, somos pela
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n°4, com a seguinte forma:

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
'Art. 1°- Até a realização das operações de crédito previstas nos arts. 1 0 e

10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, fica o Poder Executivo
autorizado, a partir da data de publicação da citada lei e -antidas as
garantias estabelecidas em seu art. 15, a utilizar-se da linha oe crédito da
Caixa Econômica Federal, nos termos do voto 162 do Conselho Monetário
Nacional, de 30 de novembro de 1995, e alterações posteriores, até o limite
de R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).

§ 1 0 - A operação de crédito de que trata o "caput" será quitada com os
recursos provenientes da celebração dos contratos definitivos autorizados
nos arts. 1 0 e 10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, e destinada
ao refinanciamento das operações de Antecipação de Receita Orçamentária
- ARO -, transformadas em dívida fundada nos termos do voto 162 do
Conselho Monetário Nacional, de 30 de novembro de 1995, á capitalização
do CREDIREAL, ao atendimento dos encargos com os benefícios da
Aposentadoria Móvel Vitalícia - AMV - e das provisões para créditos e
liquidação duvidosa.

§ 20 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais cópia do contrato celebrado com a Caixa Econômica
Federal referente à operação de crédito de que trata este artigo'."

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente.
Questão de Ordem

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, gostaríamos de propor ao
relator uma alteração dessa subemenda que foi lida, Subemenda n° 1 à
Emenda n° 4. Na nossa proposição, considerando os valores já apresentados
para essa Aposentadoria Móvel Vitalícia e a antecipação orçamentária em
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tomo de setecentos e poucos milhões, senhor relator, estabelecemos o limite
de R$1.000.000.000,00. Gostariamos de submetê-la à apreciação do senhor
relator.

O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto
Amaral, para que ele se manifeste quanto à alteração proposta pelo
Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Roberto Amaral - Não obstante conhecer as intenções e as
pretensões do Deputado ao apresentar essa emenda, somos levados a não
aceitá-la, considerando que o teto fixado pelas diversas Lideranças é um teto
que, porventura, o Estado não vai utilizar, que equivale a R$2.500.000,00.
Dessa forma, este relator não acata a subemenda apresentada pelo
Deputado Marcos Helênio.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, solicitando a retirada de tramitação da Emenda n° 4 ao Projeto de
Lei n° 1.047/96, nos termos do inciso 1 do art. 240 do Regimento Interno,
uma vez que se trata de matéria estranha ao conteúdo do projeto. A
Presidência indefere o requerimento.

Que55es de Ordem
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, o requerimento formulado

a V. Exa. está fundamentado no Regimento Interno. Precisamos, entretanto,
saber qual é a argumentação para o indeferimento de um artigo do
Regimento. O art. 240 do Regimento Interno é claro e diz o seguinte: "A
emenda será admitida: 1 - se pertinente à matéria contida na proposição
principal". A Emenda n°4 não é pertinente à matéria da proposição principal,
que trata de um fundo para entorpecentes. Qual é, então, a argumentação
regimental em que V. Exa. se baseou? Quero saber se o Regimento Interno
desta Casa ainda está valendo ou não. Será que vamos estar sujeitos a uma
regra diferente da estabelecida no Regimento interno? Assim, estaríamos
criando a regra n° 311. Será que poderemos nos ater aos 310 artigos do
Regimento ou será criada uma regra diferente em cada momento da
votação? Esse inciso do nosso Regimento foi retirado?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado Gilmar
Machado que a interpretação do Regimento Interno é feita pelo Presidente
da Casa e que ele mantém a sua decisão.

O Deputado Gilmar Machado - Mas qual é a interpretação que V. Exa. dá
a esse item do Regimento? Precisamos saber.

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar á matéria seguinte, uma vez
que já deu a sua decisão e que a matéria constante na Emenda n° 4 é
pertinente, segundo o entendimento do Presidente.
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O Deputado Gilmar Machado - Mas eu preciso saber qual é a

interpretação que V. Exa. está dando ao Regimento porque quero entrar com
mais uma emenda.

• Sr. Presidente - A interpretação é a de que a matéria é pertinente.
• Deputado Gilmar Machado - Eu só queria entender. Então, o

empréstimo que o Governo está fazendo é para financiar o Fundo de
Entorpecentes. E isso?

O Sr. Presidente - A Presidência considera a matéria vencida e passa ao
novo requerimento do Deputado Gilmar Machado, que, na forma regimental,
solicita a votação destacada da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4 ao Projeto
de Lei n° 1.047196, do Governador do Estado, e informa ao ilustre Deputado
Durval Ângelo que, neste caso, não há encaminhamento, uma vez que este
é feito durante a votação do destaque. A Presidência defere o requerimento,
de acordo com o inciso XVIII do art. 244 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o art. 196 do Regimento

Interno, em seu § 30 , diz o seguinte: (- Lê:) "A emenda contendo matéria
nova só será admitida em segundo turno, por acordo de Lideranças e desde
que pertinente à proposição". Nós não estamos em 20 tumo, visto que se
encerrou o prazo. Estamos, portanto, em turno único. Assim, prevalece a
interpretação para o 20 turno? Eu poderia fazer uma emenda com Acordo de
Lideranças, para que entrássemos com matéria nova, visto que já estamos
na fase de turno único, e não tive a oportunidade de utilizar esse artigo para
apresentar urna emenda no 20 turno?

Solicito a V. Exa. a suspensão da reunião por 10 minutos, para que eu
tenha a oportunidade de fazer a emenda, com fundamento no art. 196, § 30,
do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - O próprio Deputado Gilmar Machado já encontrou a
solução. Havendo Acordo de Lideranças, ele poderá entrar com a emenda-
Então, cabe a V. Exa. procurar as Lideranças da Casa para

O Deputado Gilmar Machado - Claro, por isso estou solicitando a
suspensão da reunião por 10 minutos, para que possamos fazer os
entendimentos. O que estou querendo é fazer um similar. Já que o 2 0 turno
foi prejudicado, porque ela entrou na faixa constitucional, o que prevalece
para o encaminhamento é esse entendimento, no turno único. O único ponto
a que posso me ater é exatamente o entendimento no 2 0 tumo, porque, no
turno único, estão incluídos o 1 0 e o 20 turnos. Portanto, é pertinente a
solicitação que faço, fundamentado no art. 196, § 30.

O Sr. Presidente - A Presidência retifica as suas palavras anteriores e
informa ao ilustre Deputado Gilmar Machado que já não há oportunidade
para a apresentação de emendas, uma vez que o projeto já teve a sua
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discussão encerrada na parte da manhã, quando esteve na pauta por quatro
reuniões. Ele se encontra agora em fase de votação.

O Deputado Gilmar Machado - Pois não. Então, gostaria de saber se é
possível a suspensão dessa questão.

O Sr. Presidente - A Presidência pode conceder a suspensão da reunião
por 5 minutos, lembrando que já não há oportunidade para a apresentação
de emendas.

Suspensão da Reunião
• Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos-

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Questão de Ordem
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, retiramos o nosso

requerimento de adiamento de votação e solicitamos a nossa inscrição para
o encaminhamento de votação.

• Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pensávamos que aquilo que estamos vendo aqui, hoje, era só mais uma
política de submissão do Legislativo ao Executivo, que haveria só a
confirmação desta Casa como a sucursal do Palácio da Liberdade, que seria
só mais um espetáculo de um Poder abdicando do exercido do seu poder.
Mas tivemos aqui uma demonstração inequívoca da falta de democracia
neste Poder, em que a direção desta Casa, ao interpretar o art. 240 do
Regimento Interno, diz que compete ao Presidente interpretar o Regimento
da Casa. Entendemos que o Regimento serve para garantir as normas de
convivência dentro desta Casa e para manter os direitos da Minoria. E não
vimos isso acontecer.

Não vamos partilhar dessa atitude autocrática. Enquanto Bancada de
Oposição, que sempre tratou com seriedade seu trabalho nesta Casa, não
resta outra atitude a não ser nos retirar do Plenário. Está evidente o
autoritarismo que castra até o que está escrito no Regimento. que permite
que ele seja jogado na lata de lixo. É um absurdo que isso aconteça nesta
Casa.

Fizemos, em setembro do ano passado, quando eu era Líder do PT, um
acordo segundo o qual não seria mais votada nesta Casa matéria
denominada pela imprensa de "frankenstein', o que era desrespeitar o art.
240: incluir no projeto matéria estranha a ele. Novamente estamos assistindo
a esse autoritarismo se perpetuar. E uma péssima notícia para as nossas
relações de trabalho aqui dentro, para o respeito e a garantia ao direito da
Minoria. Será que nesta Casa a Minoria, a Bancada de Oposição, terá que
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recorrer à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para fazer
prevalecer um Regimento que é, antes de tudo, também a garantia do
exercício do poder da Minoria?

Quanto ao projeto, temos claro o que aconteceu. Aprovou-se, no ano
passado, com o voto contrário da Bancada do PT, a renegociação da dívida.
Votamos contrariamente ao projeto porque, na renegociação, estávamos
comprometendo a CEMIG, vendendo o BEMGE e a GASM!G. As condições
da renegociação com o Banco Central não foram garantidas porque não
interessa ao Governo Fernando Henrique, que praticamente já aprovou a
reeleição, a renegociação com os Estados. Estão empurrando essas
renegociações numa ponte via Caixa Económica Federal, com juros mais
altos e com regras mais draconianas. Por isso, somos contra essa emenda.
Não nos resta outra atitude senão ficar aqui dentro assistindo a essa farsa.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste

momento que encaminhamos o Projeto de Lei n° 1.047196, do Governador
do Estado, que cria o Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão a
Entorpecentes, quero dizer que nós, num gesto de boa vontade, num gesto
que ainda significa apreço e respeito pelo Governador Eduardo Azeredo,
queremos votar favoravelmente à Emenda n° 4, transformada em
Subemenda n° 1. Quando digo apreço e respeito pelo Governador do Estado
não significa que tenhamos apreço e respeito pelo Presidente da República
no atual quadro político do País.

Queremos dizer que nós, desde o início da 13a Legislatura, temos nos
colocado em oposição às emendas que ferem justamente aquilo aqui
invocado pelos companheiros do PT, que é o art. 240, inciso 1, do nosso
Regimento Interno. Nesse contexto, tivemos oportunidade de votar
contrariamente ao aumento do quadro de funcionários de confiança de S.
Exa., o Governador do Estado, e ao aumento de salário do Secretário-Geral
do Governo do Estado, embora tenhamos respeito e apreço pelo Governador
e pelo seu Secretário Particular, até entendendo que era necessária a
criação de cargos junto ao Governador e um aumento do salário de seu
Secretário. Entretanto, não podíamos, naquela época, continuar votando
emendas que nada têm a ver com o projeto porque, na verdade, não só
ferem o Regimento Interno desta Casa, - e, nesse aspecto, estamos de
acordo com as considerações do sempre 'rilhante Deputado Gilmar
Machado, que, hoje, pela manhã, ao discutir esse projeto o fez com maestria
e soberbo conhecimento da causa legislativa, - mas também avilta o
processo legislativo. Acredito que estamos num momento em que, diante
daquilo que foi denominado cochilo do Governo do Estado, quando da
feitura, da elaboração e da votação do orçamento da União, no qual a
renegociação da dívida foi comprometida, o Governo do Estado carece de
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mecanismo ágil, de mecanismo que possa, realmente, trazer-lhe esse
recurso. Isso só se fará através dessa emenda, porque um novo projeto de
lei demandaria tempo de tramitação nesta Casa junto às comissões
permanentes, junto ao Plenário, em suas respectivas votações. Portanto nós,
num gesto de boa-vontade para com o Governo do Estado e num gesto de
boa-vontade para com esta Casa, porque entendemos que o Governo
necessita desse recurso, votamos favoravelmente a esse projeto de lei,
assim como votamos essa renegociação da dívida no ano passado. Não
estamos em estado de incoerência com a votação desse projeto porque nós,
como membros do PPS, de acordo com a Executiva Regional do meu
partido, votamos favoravelmente à renegociação dessa dívida, porque
entendemos que o Estado tinha que se desvencilhar de entidades financeiras
como o BEMGE, o CREDIREAL e outras empresas. Estamos votando com
coerência, embora, com esta atitude, possamos estar incoerentes com
posição anterior sobre o art. 240, inciso 1, que fere o processo legislativo.
Vamos ferir o processo legislativo e fazer uma concessão ao Governo do
Estado, porque entendemos que o Governo necessita desse recurso com
urgência. Muito obrigado.

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

Deputados, demais pessoas presentes, imprensa; queríamos entender um
pouco da fala do nosso colega Deputado Marco Régis quando cobra
coerência com o Legislativo e autonomia, ao mesmo tempo em que defende
a votação da emenda para que o Governo não fique em débito, numa
situação em aberto. E preferível permanecer um pouco mais essa
negociação. O fato de termos aprovado a renegociação da dívida, com o
voto contrário do nosso partido, no final de 1996, não autoriza, por uma
questão de falha, de cochilo, de displicência, seja do Governo Estadual, seja
do Federal, ao não incluir na previsão orçamentária, agora, uma operação
chamada ponte", onde nada é explicado. Deputado Marco Régis, falam que,
se verificarmos apenas o aspecto legal, seria a emenda em si, onde se prevê
que deveria ser o refinanciamento da antecipação orçamentaria mais a
capitalização do CREDIREAL no atendimento dos encargos com os
benefícios da aposentadoria mais provisões para créditos em liquidações
duvidosas, um total de 700 e poucos milhões. Mas R$2.500.000.000,00!
Para onde vai essa diferença, que é de, exatamente. R$1.800.000.000,00? E
preciso começarmos a perceber que R$1.000.000.000,00 é muito dinheiro.
Perdemos essa noção e perdemos totalmente a visão do social, porque
acornce um escândalo atrás do outro. Não estou vinculando a situação,
mas a emenda é espúria porque entrou pela porta dos fundos, quando se
discute aqui a criação de um Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e
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Repressão de Entorpecentes. E, mais uma vez, um parlamentar, não sei se
de boa-fé ou de má-fé, inclui a emenda, sabendo que está rasgando o
Regimento, que diz, no seu art. 240, que "a emenda será admitida se
pertinente à matéria contida na proposição principal". E esse não é o caso.
Já deveria ser recusada de plano. Mas há outras agravantes para nos fazer
submeter ao capricho, ao autoritarismo do Secretário da Fazenda, que não
quer discutir; quer dar ordens a esta Casa e diz que tem que ser
R$2.500.000.000,00. Ele pode dizer isso para os funcionários dele, mas não
para os Deputados da Assembléia Legislativa, sejam eles da oposição ou da
situação. Não vamos, em hipótese alguma, concordar com essa arrogância.
E não é só arrogância, mas também falta de transparência, porque o valor é
R$708.000.000,00, e concordávamos que chegasse a R$1.000.000.000,00
até que se concretizasse a operação e para que não ficasse no vazio aquela
diferença. Mas R$2.500.000.000,00 não está constando na emenda.

Temos de votar contra isso porque há uma critica constante ao
Legislativo. E somos obrigados a aceitá-la. Porém, ela é prejudicial à
democracia, porque, quando há uma campanha de fortalecimento do
Executivo em detrimento do Legislativo, quando se diz que a Câmara não
está cumprindo seu papel e que a Assembléia está apenas homologando, o
objetivo é jogar a população contra o Poder Legislativo, dizendo que não há
necessidade de Deputados estarem aqui e ganhando bem. E uma campanha
para que se volte ao regime autoritário, e esse Secretário quer, ainda, achar
que manda na Assembléia. A nossa Bancada está totalmente contrária a
isso. Tentamos negociar para mostrar que não éramos contra a operação,
apesar de termos votado contra ela.

Falta um diálogo transparente, não por vontade do Líder da Maioria nem
do Líder do Governo, que mostraram boa vontade, mas ficaram numa
situação difícil, imposta por esse Secretário, que quer ser autoritário, quer
mandar na Assembléia. Vamos nos retirar porque não há clima para votação.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado,
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, ocupo, neE momento, esta
tribuna com uma certa tristeza, porque, desde que assumi o mandato de
Deputado Estadual nesta Casa pela primeira vez, em 1991, juramos cumprir
a Constituição e também dizíamos que cumpriríamos o Regimento Interno.

Tenho procurado - e vários Deputados e Deputadas são testemunhas
disso - cumprir o compromisso que fizemos com o povo de Minas, de
respeitar a regra que nós mesmos estabelecemos. Estamos, agora,
discutindo a mudança do Regimento, e pergunto; será que vale a pena
mexer no Regimento? Quando interessa, o Regimento é aplicado; quando o
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Presidente não quer, ele faz outra2coisa. Será que vale a pena gastarmos
tanto tempo com essa discussão? Falo isso porque, há mais de três meses, a
Bancada do PT tem discutido, exaustivamente, as alterações, tentando
aperfeiçoar, buscando melhorar o relacionamento de todos nós. Mas,
infelizmente, ficamos magoados quando formulamos uma questão de ordem
relativa ao Regimento, e a única resposta que recebemos é: "interpretei de
outro jeito, e acabou". E esse tipo de coisa que temos de alterar nesta Casa,
se quisermos que o povo nos respeite. Se não respeitamos nosso próprio
Regimento, será que o povo tem razão para nos respeitar2 Essa é uma
questão que gostada de deixar registrada.

Em segundo lugar, gostaríamos de dizer que somos favoráveis e vamos
votar favoravelmente ao Fundo, porque entendemos que é importante e é
um projeto correto. Só discordamos e vamos nos opor á Emenda n° 4, que
agora é a Subemenda n° 1, apresentada pelo relator, Deputado Roberto
Amaral. Com todo o respeito pela competência do Deputado Roberto
Amaral, queremos discordar da subemenda. E por quê? Porque votamos
aqui, nesta Casa, a Proposição de Lei n° 12442, que foi sancionada pelo
Governador no dia 27112196, a qual previa duas operações: no art. l, ela
estabelecia uma operação de crédito com a União, para renegociar a divida
fundada em torno de R$9.000.000.000,00, e, no art. 10, apresentava a
abertura de crédito com o Banco Central para o saneamento do sistema
financeiro, da ordem de R$2.500.000.000,00. Mas, em virtude de um cochilo
do Governo Federal e do Governo do Estado, o valor não foi incluído no
orçamento da União. E. agora, querem fazer uma operação ponte, porque o
Congresso Nacional não vai mais votar empréstimos ou créditos
suplementares de forma apressada, porque estamos vendo o que está
acontecendo com os precatórios. O Congresso Nacional e o Senado votaram
apressadamente, e agora o povo está cobrando deles pela pressa que
tiveram e que possibilitou uma falcatrua enorme, que levou ao desvio de
milhões e milhões. Portanto, essa operação de recolocar o dinheiro,
R$60.000.000.000,00, para o refinanciamento das dívidas, vai demor. Aí,
então, o Governo vem com essa operação ponte. Só que eles utilizam-..e do
art. l, que trata da dívida fundada, porque haveria necessidade da questão
das operações de ARO, e, no art. 10, do refinanciamento- O próprio relator
escreveu, aqui, que é só para ARO, para aposentadoria móvel vitalícia e
para o saneamento do CREDIREAL. E, para isso, eles só precisam de 700.
Pergunto ao relator: para que mais R$1.500.000.000,00? Vamos nos opor,
porque não confiamos no Secretário da Fazenda. Se ele fosse uma pessoa
de atitudes transparentes, viria aqui e explicaria onde vai utilizar
R$1.500.000.000,00. Se não precisa, por que não liberar só aquilo que é
necessário? Ele está querendo mais, porque pretende fazer "maracutaia", e
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nos opomos a isso. Não confiamos e não vamos dar cheque em branco para
João Heraldo, que não é de confiança, que está com um processo
administrativo no Tribunal de Contas. Vamos nos colocar contrariamente,
falando aqui e na frente do Secretário da Fazenda, João Heraldo, que não
confiamos nele, que ele está querendo fazer "niaracutaia" com o dinheiro
público, e não aceitamos isso.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

lamentamos quando ouvimos um relatório que nos sugere o empréstimo de
R$2.500.000,00 por parte do Governador. Perguntaríamos a quem interessa
esse volume de dinheiro. Seria, por acaso, para facilitar a privatização do
CREDIREAL, do BEMGE, ou seria, quem sabe, para facilitar a entrega
gratuita da Vale do Rio Doce? Todos nós sabemos que a Cia. Vale do Rio
Doce é fundamental para a economia do Estado de Minas Gerais. Gostaria
de saber onde está o juizo de todos nós, os Deputados, do Governador e do
próprio Presidente da República. A população brasileira questiona o que será
feito com todo esse patrimônio que está sendo leiloado e entregue de mão
beijada a estranhos.

Meu amigo e colega Gilmar Machado tem, sim, razão. Foi um cochilo das
autoridades competentes. Mas podemos pensar num cochilo do Secretário
da Fazenda? Será que os ocupantes das galerias, aqui presentes, sabem do
que se passa no Governo de Minas Gerais? Seria coerente falar ao povo
mineiro que o nosso Governo está cochilando? Acredito que o povo está a
exigir seriedade no que tange à Vale do Rio Doce.

Conclamamos o povo a ser contrário à privatização de nosso patrimônio.
Os jornais de hoje dizem que o CREDIREAL deu lucro e que a Caixa
Econômica Federal só conseguiu superávit após injeção de dinheiro do
patrimônio nacional, dinheiro esse pertencente ao nosso povo. O mesmo
aconteceu com o Banco do Brasil. E nós ficamos a perguntar se o destino da
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil será o mesmo da Vale do
Rio Doce, do CREDIREAL, do BEMGE e de tudo aquilo que construímos.
Aqui ouvimos a palavra de um nosso colega dizendo que a Vale tem apenas
55 ou 56 anos, e, portanto, não tem 100 anos. Por que nessa atitude covarde
e infantil o nosso Governador entrega, de mão beijada, e nós assistimos
calados o preâmbulo do que se coloca pela frente, que é a entrega do
CREDIREAL e do BEMGE?

Lamentavelmente, temos que pedir para todos dizerem "não" a essa
covardia para com o povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José-
0 Deputado Ivo José* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada,

estamos encaminhando a discussão favoravelmente ao Projeto de Lei n°
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1.047196, mas contrariamente à subemenda apresentada pelo relator,
Deputado Roberto Amaral, pelas razões apresentadas pelos colegas de
Bancada.

Entendo, também, que não podemos ser forçados a fazer uma votação
diante do feriado da Semana Santa, pois, caso se concretize a aprovação do
parecer, estaremos dando assinatura em cheque em branco, no mínimo, no
valor de R$2.500.000,00, para o Secretário da Fazenda, João Heraldo.

As negociações que estão acontecendo, há vários dias, nesta Casa, entre
os Deputados das Bancadas governista e da Oposição, podem continuar
acontecendo. A sociedade sempre quis que os seus representantes
cumprissem com seriedade, responsabilidade e, principalmente,
transparência os seus atos. Quero ver o Secretário da Fazenda explicar,
para a população, esse excesso que está apontado na Subemenda n° 1 ao
Projeto de Lei n° 1.047196, que propõe a criação do Fundo Estadual de
Fiscalização e Prevenção de Entorpecentes. Explicar as razões para serem
apresentadas essas subemendas no valor de R$2.500.000,00 , se todos os
Deputados desta Casa sabem que bastariam setecentos e poucos milhões
para adequar toda essa operação de regularização das questões financeiras.

A Bancada do PT está pronta para aceitar a inclusão de R$1.000.000,00
para proporcionar essas operações. Infelizmente, nem sequer a emenda
apresentada pelo Líder da Bancada, Deputado Marcos Helênio. foi aceita,
nem mesmo para se fazer a opção entre as propostas de R$2.500.000,00 e
de R$1.000.000,00. E lamentável que esta situação esteja acontecendo; é
também lamentável estarmos assistindo a uma forma de votação que se
preocupa mais com a vontade de viajar no feriado da Semana Santa do que,
realmente, com as implicações de se assinar esse cheque em branco. Isso é
muito preocupante. Teríamos perfeitas condições de entrar em
entendimento, respeitando a autonomia do Legislativo, respeitando os
princípios de competência, de seriedade e de transparência da coisa pública.
Estamos querendo deixar claro que, mais uma vez, essas coisas estão
acontecendo de forma lamentável, mesmo que os esforços dos Lideres, que
antecederam essa votação, tenham sido proveitosos, não surtiram os efeitos
necessários. Certamente a população de Minas irá cobrar, mais cedo ou
mais tarde, essa decisão, se ela vier a acontecer, dentro de alguns minutos.
Mais uma vez está prevalecendo na Casa a vontade de uma pessoa do
governo, a qual, sabemos muito bem, não é pessoa respeitada pela maioria
dos Deputados e não tem credibilidade, que é o Secretário da Fazenda, Sr.
João Heraldo.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem
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O Deputado Marcos Helênio - Sr-Presidente, gostaríamos de ouvir o

nosso companheiro Deputado A'dtlmo Carneiro Leão; no entanto,
verificamos que não há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e
solicitamos o encerramento da reunião, de plano.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência,
verificando, de plano, que há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos,
dá a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sra. Deputada, em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Projeto de Lei n°
1 .047/96, apreciado, em reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, teve o parecer favorável de todos os seus relatores, com
pequenas diferenças com relação ao mérito. Na Comissão de Saúde e Ação
Social, tivemos a oportunidade de emitir o nosso parecer. O relatório
reconhece o mérito da apresentação no encaminhamento desse projeto por
parte do Governo do Estado, um projeto importante, que cria o Fundo
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entopercentes.
Também tivemos a oportunidade de oferecer duas emendas, uma definindo
qual deveria ser o órgão gestor do Fundo. Propusemos e temos a
compreensão de que há também um reconhecimento do Governo de que o
órgão gestor do Fundo deve ser a Secretaria de Estado da Justiça e o seu
agente financeiro o BEMGE, e não como originariamente estava previsto, a
Secretaria da Fazenda, como parte do órgão gestor. Também,
acrescentamos ao art. 70 , mais três componentes, integrantes do grupo
coordenador do Fundo. Um a mais, representante do Conselho Estadual de
Entorpecente. Portanto, dois participando do grupo coordenador, um
representante do Ministério Público e um representante da Policia Federal,
compreendendo que esses órgãos, essas instituições têm um papel
fundamental em relação à questão de entorpecentes.

Portanto, mais uma vez, queremos manifestar o nosso reconhecimento
ao projeto em si. O que nos estranha é ter sido apresentada a esse projeto
uma emenda que nada tem a ver com o encaminhado originariamente pelo
Govemador do Estado. Mais ainda: o art. 240, inciso 1, do Regimento
Interno, estabelece que matéria estranha não deveria fazer parte do projeto.
Estranhamos ainda mais, ao verificar que o Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais rasga o Regimento Interno, sobrepõe-
se ao Regimento Interno para fazer valer a continuidade de uma emenda
que nada tem a ver com o projeto originário.
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O mais grave, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é que a
proposta da emenda acrescenta um valor de R$2.500.000.000,00, muito
acima do que é necessário para o Governo estabelecer a negociação
proposta. Esse valor poderia ter sido negociado em nível do Governo
Federal, com a economia dos R$40.000.000,00 já gastos, além de uma
economia maior, porque, sendo feito daquela forma, estaríamos
estabelecendo uma negociação mais vantajosa para o Estado de Minas
Gerais. Para concluir, Sr. Presidente, lamento que esta Assembléia
Legislativa continue a curvar-se, cada vez mais, diante do poder do Estado,
diante do Executivo. Enquanto a Assembléia Legislativa mantiver essa
conduta, enquanto a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
ceder às suas prerrogativas, menos respeito terá diante da opinião pública,
menos valor terá diante deste Pais e da história.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, ontem, pelo canal
da TV Educativa do Brasil, novamente, tivemos a oportunidade de ouvir o
Sr. Luis Carlos de Barros, Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Social. Esse, Sr. Presidente, que está ao lado do Governo
Federal propondo a venda da Vale, repetiu - e é preciso que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais atente para isso - que, vindo a Minas
Gerais e tendo comparecido a esta Assembléia Legislativa, não teve a
oportunidade de falar perante esta Casa. E preciso que todos os
parlamentares de Minas Gerais tomem conhecimento disso, a fim de não
aceitarem que o processo continue na lógica de o Governo querer falar
sozinho ou falar muita coisa e não dizer nada sobre a entrega dos nossos
bens e do nosso patrimônio ao interesse multinacional, contrariando os
interesses do povo, os interesses desta Assembléia e aviltando esta Casa. E
digo mais: enquanto isso acontecer, mais valerá, nesta Assembléia, o uso da
gravata do que a defesa do interesse do povo.

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser respondida. Registrem-
se as palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n°s 2 e 3, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, as Emendas n°s 5 e 6, que receberam parecer pela

. rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde e
Ação Social, que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer
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pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 5 Deputados; votaram contra 39

Deputados; 4 Deputados abstiveram-se de votar. Portanto, está ratificada a
rejeição da Emenda n° 1. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
• Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - É regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 41 Deputados. Votaram contra 5

Deputados. Abstiveram-se de votar 2 Deputados. Está ratificada a aprovação
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. Aprovada a Subemenda n° 1, fica
prejudicada a Emenda n° 4. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.047196 com as Emendas n°s 2, 3 e 4, esta na forma da
Subemenda n° 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Marchado - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, de plano, há inexistência de "quorum". Portanto, peço 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,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 26, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.275
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia doze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Antônio Genaro e Ajalmar Silva (substituindo este à
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Paulo Piau
assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
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aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a finalidade da reunião é apreciar o parecer sobre o Veto Total à
Proposicão de Lei n° 13.275. Na ausência do relator, Deputado Wilson Pires,
a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Antônio Genaro. Encerrada a
1 2 Parte da reunião, a Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Antônio Genaro emite parecer,
concluindo pela manutenção do veto. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Logo após, a Presidência suspende a reunião por 5
minutos, para que se lavre a ata dos trabalhos. Reaberta a reunião, o
Deputado Ajalmar Silva procede à leitura da ata, que é aprovada e assinada
pelos membros presentes. A seguir, o Deputado Paulo Piau agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Ajalmar Silva -Antônio Genaro. -

ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.286
Às dez horas e trinta minutos do dia treze de marco de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gilmar
Machado, Antônio Júlio, Paulo Piau e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gilmar Machado, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Miguel
Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência empossa o
Vice-Presidente, Deputado Antônio Júlio, e informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer do relator, Deputado Paulo Piau, sobre a supracitada
matéria. Encerra a 12 Parte dos trabalhos, passa-se à 2 a Parte da reunião. A
Presidência passa a palavra ao relator, Deputado Paulo Piau, que emite seu
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por alguns instantes, para a lavratura da ata de encerramento dos
trabalhos desta Comissão. Reaberta a reunião, o Presidente solicita ao
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala, s Comissões, 13 de março de 1997.
Gilma Machado, Presidente - Antônio Júlio - Miguel Marlini - Paulo Piau.

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
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Às onze horas e quinze minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil
Pereira, Ailtor'i Vilela e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à V Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Presidência procede à leitura de requerimento da Deputada Maria José
I-laueisen, em que solicita a realização de audiência pública das Comissões
de Assuntos Municipais e Regionalização, de Ciência e Tecnologia, de
Política Energética, Hídrica e Minerária e de Meio Ambiente, no Município de
Teófilo Otôni, com a finalidade de se debater a implantação de Zona de
Processamento de Exportações - ZPE - naquele Município. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Após, a Presidência apresenta
requerimentos, em que solicita sejam convidados para participarem de
reunião desta Comissão os Srs. Paulo Afonso Romano, Secretário de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; José Geraldo Dumont,
Reitor da UNIMONTES; Marco Paulo Dani, Presidente do Centro
Tecnológico de Minas Gerais, e Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário de
Ciência e Tecnologia, a fim de divulgarem os projetos em andamento nos
referidos órgãos; e seja convidado o Sr. Luiz Paulo Carvalho, Assessor de
Relações Externas da Vale do Rio Doce, para prestar esclarecimentos sobre
o processo de privatização dessa empresa, convidando-se também os Srs.
Aureliano Chaves de Mendonça; Miro Teixeira e Sérgio Miranda, Deputados
Federais: Francelino Pereira e Júnia Marise, Senadores, a fim de
participarem da discussão. Finalmente, a Presidência apresenta
requerimento em que solicita seja formulado convite aos Srs. Eliseu
Resende e Luciano Zica, Deputados Federais; Luiz Pinguelli Rosa, professor
da UFRIJ, e Antônio Carlos Spis, Coordenador da Federação única dos
Petroleiros, para participarem de debates sobre a regulamentação do setor
petrolífero, em tramitação no Congresso Nacional. Em virtude de a matéria
ser de sua autoria, a Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado
Aílton Vilela. Este coloca em votação os requerimentos, que são aprovados,
e retoma a Presidência ao Deputado Gil Pereira. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura dà ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Jorge

Eduardo de Oliveira - Sebastião Costa.
ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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Às nove horas e trina minutos do dia vinte de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Penna, Aílton Vilela e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Deputado Ailton Vilela assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente declara empossado no cargo de Vice-Presidente, o Deputado
Bilac Pinto. Assumindo a direção dos trabalhos, o Deputado Bilac Pinto
agradece a confiança nele depositada e, dando prosseguimento aos
trabalhos, distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei n°s 654 e
668196; e ao Deputado Ailton Vilela, o Projeto de Lei n° 937196. Registra-se a
presença do Deputado Wilson Trópia. Passa-se à Y Parte da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre matérias
sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada
um por sua vez, são aprovados pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei n°s 654 e 666196 (relator: Deputado Arnaldo Feriria). Passa-
se à fase de discussão e votação de matérias de deliberação conclusiva das
comissões. Discutido e votado, é aprovado o parecer que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 937196 (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,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Miguel Martini - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.050196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em apreço
dispõe sobre o peso máximo tolerável do material transportado diariamente
por alunos do pré-escolar e de 1 0 grau da rede pública.

Publicada em 5112196, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame estabelece um limite máximo para o peso do

material escolar a ser transportado diariamente por estudantes do pré-
escolar e do 1 0 grau da rede pública.

A medida tem por objetivo resguardar a integridade física dos educandos,
que estaria ameaçada devido ao excesso de peso que são obrigados a
carregar todos os dias para a escola, ficando sujeitos a uma série de danos
para a sua saúde.

Por ser dever do Estado zelar pela saúde da população, nos termos do art.
196 da Constituição da República, cabe-lhe implementar políticas que visem
à redução do risco de doenças e de outros agravos.

A matéria, que versa sobre proteção e defesa da saúde, insere-se entre
aquelas de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, consoante dispõe o art. 24, XII, da Magna Carta, e não está,
ainda, arrolada pela Constituição do Estado entre as de iniciativa privativa de
qualquer dos Poderes. Inexiste, assim, vício de natureza constitucional a
comprometer a tramitação do projeto de lei em apreço.

Todavia, justamente por se tratar de medida de saúde pública, não se
justifica seja a norma dirigida apenas aos estudantes da rede pública de
ensino, conforme está consignado na ementa da proposição. Ora, se estão
os alunos de escolas particulares expostos aos mesmos riscos que os da
rede pública, uma vez que também costumam transportar material escolar
em excesso, devem, pois, receber a mesma proteção da norma que ora se
pretende aprovar. Para que não restem dúvidas quanto ao alcance da
proposição, apresentamos a Emenda n° 1, ao final deste parecer, alterando o
"caput" do art. li'.

Propomos também as Emendas n°s 2 e 3. A primeira restringe a vedação
de cobrança pela guarda do material apenas às escolas públicas e a segunda
prevê penalidade específica para os responsáveis pelos estabelecimentos
particulares que descumprirem os ditames da lei.

Acrescente-se que as escolas privadas estão sujeitas ao atendimento de
normas dessa natureza, haja vista o disposto no § 40 do art. 198 da
Constituição do Estado, o qual estabelece que o ensino é livre à iniciativa
privada, observadas as diretrizes e as bases da educação nacional e a
legislação concorrente em nível estadual.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constituciona[idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.050196 com as Emendas n°sl as, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao 'caput" do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - O peso máximo total do material escolar exigido pela escola,

transportado diariamente em mochilas, pastas e similares por alunos
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matriculados em estabelecimentos de ensino públicos e privados, no pré-
escolar e no 1 0 grau, não poderá ultrapassar'.

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ........................................................
& 1°-

§ 20 As escolas ..rede pública não poderão fazer nenhumtipo de
cobrança pela guarda do material.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4°- O descumprimento dessa lei implicará as seguintes penalidades:

- penalidades administrativas previstas no estatuto do servidor público
civil, se se tratar de escola da rede pública de ensino;

II - advertência e multa, se se tratar de escola particular.
Parágrafo único - As penalidades supramencionadas serão graduadas nos

termos do regulamento desta lei.".
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa - Ivair

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

N° 1.092197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado HeIy Tarqüínio, o projeto de lei em análise tem por

objetivo instituir o Dia Estadual de Prevenção às Drogas, a ser comemorado
no dia 3 de maio.

Publicada, foi a proposição distribuída a esta Comissão, à qual compete,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento Interno, apreciar
a matéria, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A deflagração do processo legislativo está assegurada pelo art. 65 da

Constituição do Estado a qualquer membro da Assembléia Legislativa.
Quanto ao exame da competência do Estado Federado para tratar da

instituição de datas comemorativas, assunto de que estamos tratando aqui,
vale trazer à tona o § 1 0 do art. 25 da Constituição Federal, que dispõe "in
verbis":

"Art. 25- .....................................................................................................
§ 1 0 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição".
Examinando-se, por sua vez, o § 1 0 do art. 22 da Cada Republicana, que

trata dos atos legislativos de competência privativa da União, depreende-se
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que o parlamentar estadual tem legitimidade para legislar sobre a matéria
em questão.

Não se vislumbra, portanto, vício de natureza jurídica que imponha óbice à
aprovação do projeto de lei em análise.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.092197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Gilmar Machado, relator - lvair Nogueira -

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.096197
Comissão de Constituição e Justiça

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

pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de Ouro
Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

Publicado em 1 013197, 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 proposição em exame encontra-se em consonância com os requisitos

para a declaração de utilidade pública, previstos na Lei n° 12.240, de 517196.
São eles: ter a instituição personalidade jurídica, funcionar há mais de dois
anos, sendo sua diretoria não remunerada e composta de pessoas idôneas.

Constata-se, pois, não existir óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.096197 no 1 0 tumo, como
apresentado.

Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado - Ermano Batista.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.097197
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública o Conselho Particular São Sebastião da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
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Publicado em 413197. o projejs foi enviado a esta Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, em atendimento às
determinações regimentais contidas no art. 195, c/c O art. 103, V, 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem personalidade jurídica, está em pleno e regular

funcionamento há mais de dois anos e seus diretores, pessoas idôneas, nada
recebem por seu trabalho.

Encontra-se , pois, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 517196, nada havendo que impeça a declaração de utilidade
pública ora proposta.

Conclusão
Pelas razõ aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.097197 na forma
apresentada.

Saia das Comissões, 25 de março de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.105/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por via da Mensagem n° 150197, o Governador do Estado remete a esta

Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.105197, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de Formiga.

Após sua publicação, a matéria foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
apreciação em reunião conjunta, tendo em vista o regime de urgência
solicitado pelo Chefe do Executivo, valendo-se das prerrogativas que lhe
confere o art. 69 da Constituição do Estado.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a

doar imóvel ao Município de Formiga. O bem especificado no projeto de lei
foi objeto do contrato de doação firmado pela COHAB-MG em favor do
Estado, em 1986, destinado à construção de unidade de ensino de 1 0 grau
para atender a comunidade do Conjunto Habitacional Cidade Nova do
supramencionado município.

Na omissão do Estado, o município construiu no local a Escola Municipal
Angelita Gomes Pereira, que está em pleno funcionamento e exigindo obras
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de ampliação para atender a demanda emergente. Entretanto, para a
liberação dos recursos necessários à realização das obras, é imprescindível
que o município seja proprietário do imóvel.

Segundo consta na mensagem do Chefe do Executivo, a Secretaria de
Estado da Educação manifestou-se favorável á doação, uma vez que não
tem planos para o aproveitamento do bem.

A medida em tela configura uma das formas de alienação de bens públicos
e, na condição de matéria de competência do Estado, depende da
autorização desta Casa, conforme o estatuído no art. 18 da Constituição
mineira.

Ressaltamos ainda que o assunto sujeita-se às normas do direito privado e
do administrativo. Na espécie, devemos estar atentos ao que estabelece o
art. 67 do Código Civil, o art. 17 da Lei n° 8.666 (federal), de 2116193, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública no
âmbito dos poderes da União, dos Estados e dos municípios. Sujeita-se
também às premissas da Lei n° 9.444 (estadual), de 26111157, que trata das
licitações e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado.

Tais diplomas exigem, para o negócio jurídico que se pretende efetuar,
prévia autorização legislativa e o atendimento de interesse público
justificado. Ademais, o bem a ser transferido não pode estar afetado ao uso
comum do povo, nem estar sendo usado para finalidade administrativa
especial.

De pronto, verificamos que o imóvel que se pretende doar ao município já
está abrigando escola de 1 0 grau. Por outro lado, o interesse público que
envolve a operação é evidenciado pelo fato de que a transferência de
domínio possibilitará à municipalidade receber os recursos necessários para
executar as obras de ampliação da unidade de ensino já instalada no local e
atender a demanda da coletividade.

Resta-nos ainda ponderar que o interesse iúblico subjacente à operação
deve revestir-se de garantias, tomando-se assim imprescindível explicitar no
projeto a destinação a ser dada ao imóvel, como bem o fez o Sr. Governador
quando enviou a mensagem a esta Casa, prevendo, inclusive, a sua
reversão ao patrimônio do Estado, na hipótese de não-atendimento do
objetivo fixado. Essas cláusulas constarão obrigatoriamente no instrumento
de doação, sob pena de nulidade do ato, conforme preceitua legislação em
vigor.

Assim sendo, atendendo o projeto de lei em análise aos preceitos
constitucionais e legais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à
sua tramitação.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.105197.
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Sala das Comissões, 25 de marco de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Roberto -

Sebastião Costa.
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.105197 tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
Município de Formiga.

Após o exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal e constitucional à sua
tramitação, cabe agora a esta Comissão apreciar o projeto quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o Regimento Interno,

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir o domínio de bem imóvel
público ao Município de Formiga, autorização essa determinada por
preceitos de natureza constitucional e administrativa, especialmente pela Lei
n° 4.320 (federal), de 1713164, que estabelece as normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Tal diploma
estabelece em seu art. 105, § 2 0 , a prévia autorização do parlamento para
alienação de bens que componham o ativo permanente do orçamento do
Estado.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos ponderar
que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona aumento de despesa,
nem incremento de receita nas contas públicas, não causando, portanto,
impacto no orçamento do Estado. Embora o negócio jurídico proposto na
presente iniciativa represente urna redução do ativo permanente do balanço

5

	

	patrimonial do Estado, salientamos que as alienações em forma de doação
não necessitam de prévia autorização orçamentária.

:

	

	Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação do projeto de lei em causa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.105/97 no

1° turno, conforme proposto.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Miguel Martini -

Adelmo Carneiro Leão - Sebastiãc Navarro Vieira - Ivair Nogueira - Ajalmar
Silva.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.107/97
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização FinSceira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.107/97 visa a

autorizar o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao Município de
Cachoeira de Pajeú.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1313197, o projeto foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para apreciação em reunião conjunta, tendo em vista o
regime de urgência.

Nos termos do art. 103, V, "a", do Regimento Interno, passamos ao exame
preliminar da matéria, quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O objeto da proposição em tela é um imóvel urbano constituído de terreno

com área de 1.501m2 , que fora doado originalmente ao Estado pelo
Município de Pedra Azul, em 1961, para a construção e a implantação de
unidade escolar da rede pública de ensino.

Foi instalada no imóvel a Escola Estadual Barão do Rio Branco, da antiga
Vila de André Femandes. hoje Município de Cachoeira de Pajeú, tendo,
assim, cumprido o Estado o encargo a que estava adstrito o bem quando da
liberação inicial, tomando, dessa forma, perfeito o contrato.

Transferida a unidade de ensino supramencionada para outro local, o
imóvel ficou ocioso e está sendo reivindicado pela municipalidade para que
esta ali instale seus serviços públicos essenciais.

A Secretaria de Estado da Educação, a quem está afeto o bem,
manifestou-se favoravelmente à sua doação, uma vez que não tem projetos
futuros para sua utilização.

A legislação aplicável à matéria em exame encontra-se estabelecida no
art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17 da Lei n° 8.666 (federal), de
2116193, e nos arts. 16 e 17 da Lei n° 9.444 (estadual), de 25111187. Tais
dispositivos condicionam a alienação dos imóveis que conformam os bens
da administração pública ao estrito atendimento do binômio autorização
legislativa-interesse público. Ademais, o bem a ser transferido não pode
estar afeto ao uso comum do povo, nem estar sendo usado para finalidade
administrativa especial.

Consta na Mensagem n° 182197, do Chefe do Executivo. o reconhecimento
da desafetação do imóvel e a destinação compatível com o atendimento de
finalidade pública e com os interesses da comunidade, consubstanciando
assim a oportunidade da liberalidade do Estado em prol do município.
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Exigem também os textos legais a concorrência e a avaliação prévia do
bem a ser doado. Cabe-nos observar aqui que a avaliação deverá ser
realizada por órgão competente do Poder Executivo e que a licitação é
dispensada por se tratar de doação para fins e uso de interesse público.

Com relação às garantias de que deve revestir-se a operação com bens do
patrimônio do Estado, exigidas pelo § 40 do art. 17 da Lei das Licitações, ou
seja, encargos, prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, todas
constam na autorização a ser conferida por este Poder ao Executivo.

Assim sendo, atendendo o projeto de lei em exame aos preceitos
constitucionais e legais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à
sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.107/97.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Antônio Roberto.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Governador do Estado, por via da Mensagem n° 182197, encaminha a

esta Casa o Projeto de Lei n° 1.107197 que visa a autorizar o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Cachoeira de Pajeú.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. cujo parecer conclui que a matéria não contém vício
de natureza jurídica, constitucional ou legal.

Compete, agora, a esta Comissão emitir seu parecer, especificamente no
que diz respeito às repercussões financeiras do projeto de lei em questão, de
acordo com o disposto no art. 103, X, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria constante na proposição, coadunando com o interesse público,

vem atender aos mandamentos da legislação em vigor, especialmente a Lei
n° 4.320 (federal), de 17/3'64, que estabelece as normas gerais de direito
financeiro para elaboraçãc controle dos orçamentos e dc balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A. citada norma
estabelece em seu art. 105, § 2 0 , a prévia autorização legislativa para
alienação de bens que conformam o ativo permanente do Estado.

No tocante aos aspectos financeiros e orçamentários, o contrato que se
pretende estabelecer com o município não ocasiona aumento de despesa
nem de receita no orçamento do Estado. Embora o negócio a ser firmado
entre as administrações do município e do Estado represente uma redução
do ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, é necessário
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salientar que esse tipo de transação não necessita estar incluído na lei
orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação do projeto de lei em tela.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.107/97 no

1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - António Roberto. relator - Adelmo Carneiro

Leão - lvair Nogueira - Ajalmar Silva - Sebastião Navarro Vieira - Miguel
Marlini.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.108/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 183197. o Governador do Estado fez remeter a
esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.108197, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lpuiúna o imóvel que
especifica.

Valendo-se das prerrogativas que lhe confere o art. 69 da Constituição
mineira, S. Exa. solicitou fosse a matéria apreciada em regime de urgência,
razão pela qual se deliberou que ela fosse examinada em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuída.

Esta Comissão passa a emitir parecer sobre o projeto, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme está estabelecido no art.
103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel que se pretende reverter ao Município de lpuiúna é um terreno

urbano com área de 1.500,00m2, havido por doação ao Estado em 1961,
mediante autorização do Legislativo Municipal (Lei n° 156), a fim de que, no
local, fosse construído um grupo escolar. Uma vez que o terreno está sem
utilização, a Prefeitura Municipal de lpuiúna agora manifesta interesse na
sua reversão ao patrimônio municipal, assumindo o compromisso de utilizá-
lo para a prestação de serviços públicos.

Consta na mensagem governamental que as Secretarias de Estado da
Educação e de Recursos Humanos e Administração se manifestaram
favoravelmente à transferência de domínio do imóvel ao antigo doador,
tendo em vista os benefícios sociais dela decorrentes.
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No que se refere à iniciativa da proposta, cumpre-nos recorrer ao art. 65 da
Constituição mineira, o qual assegura ao Chefe do Executivo o direito de
deflagrar o processo legislativo.

Ainda no plano constitucional, a medida proposta está sujeita aos ditames
contidos no art. 61, XIV, bem como no art. 18 da Carta Estadual, dos quais
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
2116193, 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 justificio e que,
em se tratando de bem imóvel, dependerá de autorização legislati..

Conforme foi relatado, depreende-se que tais exigências foram cabalmente
ater das, razão pela qual não encontramos óbice de natureza jurídica à
aprovação do projeto.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.108/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Antônio Roberto - Ivair Nogueira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 65 da Constituição Estadual, o

Governador do Estado encaminhou a este Legislativo, por via da Mensagem
n° 163197, para exame e deliberação, o projeto de lei em epígrafe, que tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
lpuiúna o imóvel que especifica.

Em atendimento à solicitação do Chefe do Executivo para que fosse
atribuído regime de urgência à tramitação do projeto, a que se refere o art.
69 da Cada mineira, ele passa a ser apreciado em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuído.

A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos regimentais, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que, mediante o parecer exarado,
concluiu que a matéria, na forma apresentada, não apresenta vício de
natureza jurídica, constitucional ou legal.

Agora, compete a esta Comissão examinar a matéria atendo-se ao mérito,
especificamente no que diz respeito à repercussão financeira, de acordo com
a norma contida no art. 103, X, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Consta na mensagem governamental que o imóvel em referência é um
terreno urbano doado ao Estado na década de 60 pela Prefeitura Municipal
de lpuiúna, em conformidade com lei autorizativa da Câmara Municipal, a
fim de que, no local, fosse construído um educandário. Ocorre que, no
momento, o imóvel encontra-se sem destinação e, por isso, a Prefeitura
Municipal solicita sua reversão ao patrimônio do município no intuito de
utilizá-lo para a prestação de serviços públicos.

No tocante ao aspecto financeiro da medida proposta, cumpre-nos
ressaltar que a alienação almejada não provocará ónus financeiro para os
cofres do Estado, por se tratar de reversão sem encargo.

Concomitantemente com a redução do patrimônio do Estado, deve-se
levar em consideração a natureza essencialmente social da medida.
Portanto, consideramos conveniente a reversão pleiteada.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.108/97

no 10 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Ajalmar Silva - Miguel Martini - Sebastião Navarro
Vieira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.863/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise tem por

objetivo solicitar informações à Superintendência de Desenvolvimento do
Norte de Minas - SUDENOR -, órgão da Secretaria do Planejamento e
Coordenação-Geral, e à Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - acerca
da não-inclusão da área mineira da SUDENE na primeira etapa do Programa
de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil -
PRODETUR - e das providências que foram ou estão sendo tomadas com
relação à segunda etapa do Programa.

Publicada em 5112196, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A SUDENOR é uma unidade administrativa de planejamento regional

voltada para os problemas da região Norte do Estado, e sua finalidade é,
conforme dispõe o Decreto n° 16.064, de 24/6/76, a Lei n°5.792, de 8110171,
e o Decreto n° 14.323, de 412172, mesmo considerando as ulteriores
modificações das Leis n°s 9.518, de 1987, 10.633, de 1992, e 12.170, de
1996, planejar e coordenar a ação governamental mediante elaboração,
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acompanhamento e controle de planos e programas globais, setoriais e
regionais de duração anual e plurianual.

A TURMINAS, que é uma empresa pública pluripessoal, com
personalidade jurídica de direito privado, foi criada pela Lei n° 7.658, de
27112179, e tem por objetivo primordial fomentar e propor à Secretaria de
Estado a que se acha subordinada a política de turismo do Governo do
Estado.

O PRODETUR, por sua vez, é um programa do Ministério da Indústria e
Comércio, com a participação da EMBRATLJR e da SUDENE, objetivando
desenvolver o turismo no Nordeste do País.

Como se vê, a TURMINAS e a SUDENOR são os órgãos que poderão
prestar os esclarecimentos desejados. O pedido deve mesmo ser dirigido a
eles, mas deverá desdobrar-se, uma vez que a SUDENOR é uma unidade
administrativa da Secretaria do Planejamento e Coordenação-Geral e a
TURMINAS acha-se vinculada à Secretaria da Indústria. Comércio e
Turismo.

Quanto à fundamentação, ampara-se o pedido na competência privativa
da Assembléia Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta, conforme dispõe o inciso
XXXI do art. 62 da Constituição do Estado.

Além disso, convém, ainda, invocar a norma do § 2 0 do art. 73 do referido
Diploma Legal:

"Art. 73- .....................................................................................................
§ 20 - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada

de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público
ou emprega½ público e de que tenham resultado ou possam resultar:

IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou
projeto de Governo"

O requerimento em análise está bem fundamentado constitucionalmente e
justifica-se pelo fato de o PRODETUR não ter priorizado a área mineira da
SUDENE, o que merece uma explicação.

Quanto aos aspectos formais, verifica-se  que a proposição foi redigida em
conformidade com as normas do Regimento Interno, devendo ter sua
tramitação normal.

Conclusão
Em virtude das razões expostas, somos pela aprovação do Requerimento

n°1.863196.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de marco de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - ivo José - Dilzon Meio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.941/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em tela objetiva

solicitar ao Secretário de Administração e Recursos Humanos informações
sobre funcionários públicos estaduais regidos por contratos de direito
administrativo e sobre funcionários concursados que ainda não foram
nomeados.

Publicada em 19112196, vem agora a matéria à Mesa para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A regra de ouro para ingresso no serviço público é a do inciso II do art 37

da Constituição Federal, que manda:
"Art. 37 - ........................................................

II - 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.".

No entanto, o inciso IX do mesmo artigo abre exceção para os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, estabelecendo que a lei defina esses
casos. No âmbito federal, a lei que regula a matéria é a Lei n° 8.745, de
1993.

No Estado, a matéria está disciplinada na Lei n° 10.254, de 20/7/90, que
contém o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Estaduais. As
hipóteses de admissão de pessoal por meio de contrato administrativo, em
casos excepcionais, estão previstas no art. 11 do mencionado diploma legal.

Há suspeitas de irregularidades no processo de admissão sob o regime de
contrato administrativo, já que estão ocorrendo contratações temporárias
enquanto candidatos concursados não são nomeados, sob a alegação de
inexistência de vagas. Dai a necessidade de rigorosa apuração, na qual a
Assembléia Legislativa, em decorrência da atribuição que lhe é conferida
pelo inciso XXXI do art. 62 da Constituição do Estado, tem legitimo interesse.

Não há dúvida, portanto, quanto à pertinência e à oportunidade da
solicitação do Deputado.

A proposição em análise se encontra redigida em conformidade cóm as
exigências regimentais, mas apresenta imperfeições técnico-formais que
necessitam ser conigidas.

A primeira observação que se impõe é a de que as pessoas sujeitas ao
regime de contratação por prazo determinado, na forma de contrato de
direito administrativo, não são consideradas servidores públicos, conforme a
regra do art. 11, "caput", da Lei n° 10.254, de 1990. 0 requerente faz
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menção 'aos funcionários concursados e que ainda não foram efetivados".
Entendemos, no entanto, tratar-se de candidatos aprovados, aguardando
nomeação, que só podem ser qualificados como funcionários após a
nomeação, a posse e o exercício no cargo.

Por esses motivos propomos o Substitutivo n° 1, que a seguir
apresentamos.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.941196 na forma do Substitutivo n°1.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa.
seja encaminhado ofício ao Secretário de Administração e Recursos
Humanos solicitando um levantamento do número de pessoas contratadas
sob a forma de contrato de direito administrativo, enviando a referida lista a
esta Casa. Requer, ainda, seja feito um levantamento do número de
candidatos aprovados em concurso público que ainda não foram nomeados.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho - Elmo

Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.995/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em tela tem por
finalidade a inserção nos anais da Assembléia da matéria publicada no
"Estado de Minas" em 2512197, sob o título "Nepotismo Existe no Judiciário e
Executivo'.

Publicado em 1 013197, vem o requerimento â Mesa para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O texto em referência, cuja transcrição nos anais a Casa se requer, tem o

objetivo de chamar a atenção de todos para os males que atormentam o
Judiciário e que são objeto de criticas de toda a sociedade.

De uma entrevista concedida ao "Estado de Minas" pelo Presidente da
Associação dos Magistrados do Brasil, Paulo Medina, extraímos o seguinte
trecho, que contém um pensamento bem definido a respeito do assunto:

"Há uma crise do Estado, unia crise do homem, que se reflete no Poder
Judiciário. O Judiciário não está atendendo às exigências da população.
Seus defeitos não decorrem de omissão de Juizes. Seus defeitos se
assentam em leis anacrônicas, falta de vontade política do Estado para
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modernizar o Judiciário, número excessivo de instâncias, multiplicação
desnecessária de recursos e, também, no excessivo número de demandas,
face ao reduzido número de Juízes".

Por essas evidências, percebe-se quão oportuna é a solicitação do
Deputado.

Verificamos, ainda, que a proposição está em conformidade com as
normas regimentais e que, embora o texto objeto da pretendida transcrição
não seja um documento oficial (Regimento Interno, art. 80, VIII, "c"), pode
qualificar-se como especialmente relevante para o Estado" (Regimento
Interno, art. 245, XIII).

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.995197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.038/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio do requerimento em tela, pretende o Deputado Marcos Relênio
seja solicitado da Procuradoria-Geral do Estado parecer sobre o acordo de
acionistas relativo ao controle acionário da CEMIG, com a alienação de 33%
de suas ações ordinárias.

Publicado em 1313197, foi o requerimento encaminhado à Mesa da
Assembléia para que sobre ele emita parecer.-

O autor da proposição entende ser necessário que esta Casa tome
conhecimento do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado em
relação à nova situação em que se encontra a CEMIG, após a venda de 33v/o
das ações ordinárias da empresa.

O conhecimento do inteiro teor do parecer possibilitará ao Poder
Legislativo aprofundamento maior na discussão dos aspectos jurídicos e
legai, - contrato para venda de debêntures entre o Governo do Estado e o
BNDES, envolvendo a alienação de parte das ações da CEMIG.

E oportuno fazer remissão ao disposto no art. 62, XXXI, da Constituição
Estadual, que confere à Assembléia Legislativa competência privativa para
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Requerimento n°

2.038/97 conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
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Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Elmo Braz - Ivo
José - Marcelo Gonçalves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 271/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 271195, de autoria do Deputado Geraldo Rezende, que

determina a inclusão de conteúdo e atividades voltadas para a orientação
sexual no currículo do ensino fundamental e dá outras providências, foi
aprovado na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Cumpre-nos informar que os termos "núcleo comum", "ensino de 1 0 grau" e
"Ciências e Programa de Saúde", constantes no vencido, no 1 0 turno, foram
substituídos. respectivamente, por "base nacional comum", "ensino
fundamental" e "Ciências Físicas e Biológicas", para se adequar o texto do
projeto aos lermos da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
da Resolução n° 362. de 2 de dezembro de 1987, do Conselho Estadual de
Educação.

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

PROJETO DE LEI N° 271195
Determina a inclusão de conteúdo e atividades voltadas para a orientação

sexual no currículo do ensino fundamental e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os estabelecimentos do ensino fundamental da rede estadual

incluirão, no programa de ensino da matéria Ciências Físicas e Biológicas,
integrante da base nacional comum, conteúdo e atividades voltadas para a
orientação sexual.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá oferecer sugestão de
conteúdos de orientação sexual aos estabelecimentos de ensino, bem como
providenciar a divulgação de textos relativos à matéria e a distribuição do
material didático correspondente.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei. particularmente no que
se refere a prazos e condições para seu cumprimento, segundo as
peculiaridades de cada estabelecimento de ensino.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Amaido Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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N° 654/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 654196, de autoria do Deputado João Leite, que dispõe

sobre o sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do Estado e dá
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada â matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 654196
Dispõe sobre o sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do

Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A revista de visitantes, necessária à segurança interna dos

estabelecimentos prisionais do Estado, será realizada com respeito á
dignidade humana e segundo o disposto nesta lei.

Parágrafo único - Considera-se visitante todo aquele que acorre a
estabelecimento prisional para manter contato direto ou indireto com detento
ou para prestar serviço de administração ou de manutenção.

Art. 20 - Todo visitante que ingressar no estabeleci-mento prisional,
inclusive seus servidores, será submetido a procedimento único e
padronizado de revista.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a Chefe
de Poder, Secretário de Estado, magistrado, parlamentar, membro do
Ministério Público e da Defensoria Pública, a advogado regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -. ao Superintendente, ao
Corregedor-Geral e ao Corregedor Adjunto da Superintendência dos
Serviços Penitenciários.

Art. 30 - Com o objetivo de garantir a segurança, serão instalados, nos
estabelecimentos prisionais, detectores de metais e outros equipamentos
necessários para impedir a entrada de qualquer tipo de arma ou droga.

Parágrafo único - Toda pessoa que ingressar no estabelecimento, inclusive
as relacionadas no parágrafo único do art. 2 0 , será submetida ao exame de
detecção de metais, do qual não será admitida dispensa, sob nenhum
pretexto.

Art. 40 - O procedimento padronizado de revista, previsto no art. 20 , não
inclui a realização de revista intima, que será efetuada excepcionalmente,
dentro dos limites fixados nesta lei.

§ 1 0 - Considera-se revista íntima toda e qualquer inspeção das cavidades
corporais vaginal e anal, das nádegas e dos seios, efetuada visual ou
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manualmente, com auxílio de instrumento ou objeto, ou de qualquer outra
maneira.

§ 20 - A revista íntima será realizada exclusivamente com expressa
autorização do Diretor do estabelecimento prisional, baseada em grave
suspeita ou em fato objetivo específico que indique que determinado
visitante pretende conduzir ou já conduz algum tipo de arma ou droga em
cavidade do corpo.

§ 30 .. Previamente à realização da revista íntima, o Diretor do
estabelecimento fornecerá ao visitante declaração escrita sobre os motivos e
fatos objetivos que justifiquem o procedimento.

§ 40 - Quando não houver tempo suficiente para sua expedição prévia, o
documento a que se refere o § 30 será fornecido até 24 (vinte e quatro) h: -as
depois da revista íntima, sob pena de sanção administrativa.

§ 50 - A revista intima será efetuada de forma a garantir a privacidade do
visitante, por pessoa do mesmo sexo, com formação na área de saúde.

Ai 5°- Fica vedada qualquer restrição ao ingresso de pessoas e alimentos
em estabelecimento prisional, salvo nos casos já previstos nesta lei e nos
seguintes:

- visitante com atadura, curativo ou assemelhado, sem atestado médico
que justifique seu uso;

li - visitante com roupa, sapatos, acessório ou produto de higiene que
propicie o acondicionamento clandestino de pequenos volumes;

- bebida alcoólica ou alimento vegetal que possa produzir substância
alcoólica por fermentação;

IV - alimento acondicionado em embalagem que possa gerar subproduto
atentatório à segurança.

Parágrafo único - Em caso de necessidade de uso de absorvente higiênico,
o estabelecimento fornecerá produto à mulher para substituição, no
momento da revista.

Art. 60 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a
publicação desta lei, normatizará, por ato administrativo própric o
procedimento único e padronizado de revista previsto no "caput" do art. 20.

Parágrafo único - O Poder Executivo adotará as providências cabíveis e
necessárias para a publicidade do disposto nesta lei e no referido ato
administrativo, inclusive a afixação de cópias desses documentos na entrada
dos estabelecimentos prisionais.

Art. 70 - O Poder Executivo poderá estabelecer critério para o
credenciamento uniforme de visitantes, mediante documento específico,
fornecido pelo próprio estabelecimento prisional, sem qualquer despesa ou
custo para o credenciado.

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de marco 'Se 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela - Wilson

Trópia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 668/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 668196, do Deputado Dm15 Pinheiro, que institui o
Programa Mineiro de Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-Consumidor -
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°668/96
Institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-

Consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArI. 1 0 - Fica instituído o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao

Consumidor - Pró-Consumidor.
Art. 20 - O Pró-Consumidor tem como princípios a promoção e o

favorecimento:
- da conscientização plena do consumidor sobre os seus direitos;

II - da harmonia e da transparência nas relações de consumo;
III - da repressão a práticas comerciais que estejam em desacordo com a

Lei Federal n°8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de
Defesa do Consumidor;

IV - da criação de entidades civis destinadas a atuar na área de defesa do
consumidor;

V - do acesso à justiça por parte de entidade civil constituída por
consumidores;

VI - da melhoria da qualidade dos serviços prestados, direta ou
indiretamente, pelo Estado.

Art. 30 - São objetivos prioritários do Pró-Consumidor:
- informar permanentemente, por via dos meios disponíveis, sobre

direitos e obrigações do consumidor;
II - reduzir os conflitos existentes nas relacões entre consumidores e

fornecedores;
III - coibir e reprimir, por meio dos órgãos próprios, os abusos praticados no

mercado de consumo.
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Art. 40 - O Poder Executivo reservará, em caráter permanente, nos seus

órgãos de divulgação, espaço destinado à informação e à educação do
consumidor, especialmente quanto a:

- consumo de medicamento, alimento ou bebida potencialmente nocivos
à saúde do consumidor;

II - proteção contra publicidade enganosa e abusiva;
III - formas de acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas

á prevenção ou à reparação de danos à coletividade-
Art. 50 - O Poder Executivo poderá colocar à disposição do consumidor

serviços especializados no fornecimento de informação e orientação e na
solução de conflitos no mercado de consumo, mediante conciliação, na
forma que dispuser o regulamento.

Art. 60 - Para atingir seus objetivos, o Pró-Consumidor contará com a
participação do poder público, que se fará por iniciativa direta ou por meio de
parceria com entidade pública ou privada.

Art. 70 - O Poder Executivo poderá celebrar convênio com entidade pública
ou privada, a fim de garantir a melhoria da qualidade dos serviços
destinados ao consumidor.

Ad. 80 - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Gc'missões, 20 de março de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Wilson Trópia - Aílton

Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 708196
a	 Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 708196, do Deputado Gil Pereira, que institui o
Programa Estadual Adote uma Escola, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

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

1 0 , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 708196

Institui o Programa Estadual Adote uma Escola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica instituído o Programa Estadual Adote uma Escola, com o

objetivo de promover a participação de pessoas jurídicas em ações que
visem à melhoria da qualidade do ensino na rede pública estadual.

Parágrafo único - A participação das pessoas jurídicas no programa poderá
dar-se sob a forma de doação de equipamentos, de realização de obras de
manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares ou de
outras ações que atendam à finalidade prevista no "caput" deste artigo.

Art. 20 - Para participar do programa de que trata esta lei, a pessoa jurídica
firmará termo de cooperação com a direção da escola a ser adotada, ouvido
o seu colegiado.

Art. 30 - A pessoa jurídica cooperante poderá divulgar, para fins
promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola
adotada.

Parágrafo único - A forma e os meios a serem utilizados para a divulgação
serão estabelecidos no termo de cooperação firmado entre a escola e o
cooperante.

Art. 40 - A cooperação não implicará ônus para o poder público nem
prerrogativa para o cooperante, respeitado o disposto no art. 30 desta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei 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.
Ali. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°711196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°711/96, do Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre

a publicação de relação dos servidores e empregados públicos estaduais
cedidos a entidades profissionais e de classe, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do ali. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°711/96
Dispõe sobre a publicação de relação dos servidores e empregados

públicos estaduais cedidos a entidades profissionais e de classe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Os órgãos e entidades dos Poderes do Estado publicarão,

anualmente, no mês de fevereiro, no órgão oficial de imprensa, a relação
dos servidores e empregados públicos das administrações direta e indireta
colocados à disposição de entidades profissionais e de classe.

Paràgrafc único - Na relação a que se refere o "capul" deste artigo
constarão:

- o nome completo do servidor ou empregado e sua situação funcional;
li - a denominação do órgão ou entidade de origem do servidor ou

empregado;
III - a denominação da entidade a que o servidor ou empregado foi cedido;
IV - a justificação da cessão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.
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