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rCIA
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 199$

ATAS

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, DE MEIO
AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As onze horas e dez minutos do dia seis de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Leonidio Bouças e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Sebastião Costa, Ivair
Nogueira, Arnaldo Penna, Ronaldo Vasconcelios (substituindo
este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da Liderança do
Bloco da Maioria) e Anivaldo Coelho (substituindo o Deputado
Ivo José, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; Ronaldo
Vasconcel los, Antônio Roberto e Wilson Trôpia, membros da
Comissão de Meio Ambiente; Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Anivaldo Coelho e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião, informa
que a finalidade desta é apreciar os pareceres destas
Comissões sobre o Projeto de Lei nQ 568/95, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a distribuição da parcela da
receita do ICMS, pertencente aos municipios, de que trata _o
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição
Federal e dá outras providências; e dá prosseguimento à
discussão do parecer em Que O Deputado Sebastião costa,
relator no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas ns 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.
Para discutir o parecer, fazem uso da palavra os Deputados
Ivair Nogueira, Clêuber Carneiro, Leonidio Bouças e
Sebastião Costa, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada a discussão, o parecer é colocado em votação e
aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator na
Comissão de Meio Ambiente, que faz a leitura de seu parecer,
em que conclui pela aprovação do projeto com as Emendas ns
1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas
nQs 4 a 6, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidência
indaga ao Deputado Clêuber Carneiro se está em condições de
emitir seu parecer, no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O Deputado Clêuber Carneiro,
tendo em vista a complexidade da matéria, solicita o prazo
regimental para fazê-lo, o qual é concedido pela
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros destas Comissões para a reunião conjunta a ser
realizada no próximo dia 12/12, às 15 horas, na Sala das



Comissões, com a finalidade de se apreciar o parecer do
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei flQ 668/95, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Dilzon Meio - Leonídio
Bouças - Sebastião Costa - Marcos Helênio - Bonifácio Mourão
- Arnaldo Penna - Gilmar Machado - Gilmar Machado - Ivair
Nogueira - Antônio Genaro. -
ATA DA 17 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e quatro minutos do dia seis de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na
Saia das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado
Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do Bloco da
Maioria), Ivair Nogueira e Durval Angelo, membros da
Comissão de Constituição e .Justiça; Ajalmar Silva, Olinto
Godinho (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), Geraldo
Santanna (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), Carlos Murta e Durval
Ângelo, membros da Comissão de Administração Pública; Miguel
Martini, Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), Carlos
Murta (substituindo o Deputado Glycon Terra Pinto, por
indicação da Liderança do PP), Marcos Heiênio e Ivair
Nogueira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lQ Turno do Projeto de Lei nQ 580/95, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a autorização para a prorrogação
de contratos administrativos firmados pela Fundação
HEMOMINAS; o projeto foi distribuido, nos termos do 0 lQ do
art. 135 do Regimento Interno, aos Deputados Simão Pedro
Toledo, Carlos Murta e Marcos Helênio, respectivamente,
relatores nas Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Ato contínuo, a Presidência solicita ao
Deputado Durval Angelo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nesse momento, o Deputado Olinto Godinho
deixa o recinto, e o Deputado Arnaldo Penna passa a
participar da reunião. A seguir, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Simão Pedro Toledo, relator na Comissão
de Constituição e Justiça. Este emite parecer mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 580/95. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Dando
prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Carlos Murta, relator na Comissão de Administração Pública.
Este emite parecer por meio do qual conclui pela aprovação



do Projeto de Lei flQ 590/95 com a Emenda flQ 1, apresentada
pela aludida Comissão. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A seguir, o Deputado Marcos Nelênio,
relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei flQ 580/95 com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Administração Pública. Submetido a discussão e
votação, é o parecer 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, 20 de dezembro de 1995.
Geraldo Santanna, Presidente - Bilac Pinto - Simão Pedro
Toledo - Bonifácio Mourão - Ivair Nogueira - Antônio Genaro
- Luiz Antônio Zanto - Antônio Roberto - Marcos Helênio -
Ajalmar Silva- Arnaldo Penna. -
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA, DE
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às dezesseis horas do dia doze de dezembro de mil novecentos
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Romeu Queiroz, Paulo Piau e
Alencar da Silveira Júnior (substituindo este ao Deputado
José Braga, por indicação da Liderança do PDT), membros da
Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado Gil
Pereira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que
a reunião se destina a apreciar os Pareceres sobre os
Requerimentos ns 923 e 924/95 e solicita ao Deputado Romeu
Queiroz que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Deputado Clêuber Carneiro passa a participar da reunião. A
seguir, a Presidência, na ausência do Deputado José Braga,
relator do Requerimento nQ 923/95, redistribui a matéria ao
Deputado Alencar da Silveira Júnior. Este emite parecer
mediante o qual conclui que o Deputado Alvaro Antônio está
apto para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas, podendo concorrer à eleição, em Plenário, para o
preenchimento da vaga. Submetido a discussão e votação por
escrutínio secreto, é o parecer aprovado. O Deputado José
Braga passa a participar da reunião. A seguir, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Romeu Queiroz, relator do
Requerimento nQ 924/95, que emite parecer mediante o qual
conclui que o Deputado José Ferraz está apto para o
exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas,
Podendo concorrer à eleição, em Plenário, para o
preenchimento da vaga. Submetido a discussão e votação por
escrutínio secreto, é o parecer aprovado. Nada mais havendo
a ser tratado, a Presidência suspende a reunião por 10
minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos,
a ata é lida, aprovada e 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 dezembro de 1995.
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Geraldo Santanna, Presidente - Clêuber Carneiro - José
Braga - Romeu Queiroz.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Oilzon Meio,
Sebastião Costa, João Batista de Oliveira e Dimas Rodrigues,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda à
leitura da ata reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir a Presidência
comunica aos Deputados que, tendo em vista a proximidade do
término da sessão legislativa e a necessidade de se ultimar
a apreciação dos projetos em tramitação nesta Casa, fica
esta Comissão previamente convocada para reunir-se
extraordinariamente, a fim de apreciar as proposições que
porventura lhe sejam distribuídas, até o final desta sessão
legislativa. Dando prosseguimento, o Presidente informa o
recebimento de correspondência da Procuradora-Geral da Casa,
Dra. Sueli Barbosa de Abreu, comunicando a esta Comissão que
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no dia 6/12/95,
acatou o pedido de desistência formulado pelo Município de
Barbacena, que havia impetrado um mandado de segurança
visando os atos de discussão e votação do Requerimento de
Emancipação flQ 137/95, que solicitava a emancipação do
Distrito de Correia de Almeida. A seguir, acusa o
recebimento de solicitação do Deputado Cléuber Carneiro, em
Que pede o encaminhamento ao Plenário desta Casa de projeto
de lei criando o Município de Riacho da Crua, juntamente com
o Distri:o de Levinópolis, tendo em vista constatação de
erro de fato detectado pela Justiça Eleitoral no plebiscito
realizado nos mencionados distritos. A Presidência comunica
que deixa de receber o requerimento do Deputado, com base no
Oficio n 13.703/SJ, do TRE-MG, encaminhado a esta Casa em
22/11/95, que contém informações de que o Distrito de
Levinõpolis não preencheu o ' quorum " previsto no aru 14 da
Lei Complementar n 37/95. Esgotada a matéria destinada à la
parte da reunião, a Presidência passa à la fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria de
apreciação conclusiva da Comissão. Com a palavra, o Deputado
João Batista de Oliveira faz leitura de seu parecer sobre o
Oficio nQ 13.180/5J, do TRE-MG, mediante o qual conclui pelo
arquivamento dos processos de emancipação de distritos
propostos por meio dos Requerimentos de Emancipação nQs: 22.
24, 47, 60, 66, 84, 96, 97, 104, 108, 123, 124, 141, 142,
160, 165, 169, uma vez que a consulta plebiscitária
realizada nesses distritos obteve um resultado desfavorável
à emancipação desses distritos. Colocado em iscussão e
votação, é o parecer aprovado por unanimidac. Cumprida a



finalidade da reunião, a Presidência 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 dezembro de 1995.
José Henrique, Presidente - Dilzon Meio - José Maria Barros
- João Batista de Oliveira - Sebastião Costa - Ivair
Nogueira.
ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia Quatorze de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e Ailton Vilela
(substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Schettino, declara abertos os trabalhos e
solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. O Presidente distribui ao
Deputado Ailton Vilela o Projeto de Lei nQ 502/95, matéria
de deliberação conclusiva da Comissão. Com  a palavra, o
Deputado Ailton Vilela emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação,
fica aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente suspende a
reunião por tempo indeterminado. As 14h45min, estando
presentes os Deputados Ailton Vilela e Elbe Brandão, o
Deputado Paulo Schettino reabre a reunião e distribui ao
Deputado Ailton Vilela a Proposta de Emenda à Constituição
nQ 16/95, o Projeto de Resolução nQ 354/95 e os Projetos de
Lei flQS 41, 56, 504 e 580/95. Com a palavra, o Deputado
Ailton Vilela emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação das matérias. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. 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, 19 de dezembro de 1995.
Paulo Schettino, Presidente - João Leite - José Maria

Barros.
ATA DA 4g REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos,
Antônio Roberto e Marco Régis, membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Durval Angelo e Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Ivo José, 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 Deputados presentes. A seguir, o Presidente
esclarece que a reunião destina-se a ouvir várias
autoridades sobre o problema do chamado lixão", no Bairro
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Bela Vista, em Cortágem. Ato continuo, anuncia a presença
dos seguintes convidados e demais participantes: Srs. Isnar
Monteiro Horta, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente de Contagem; César Peixoto, Presidente da Companhia
Urbanizadora de Contagem-CUCO-; Norton Donato Pereira,
Presidente da Associação Comunitária do Bairro Bela Vista;
Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente de Divisão de
Controle de Atividades de Infra-Estrutura da FEAM,
representante do Presidente do citado órgão; Romeu Santana,
Chefe do Departamento de Destinação Final do Lixo da SLU de
Belo Horizonte, representante da Superintendente do Serviço
de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, Sra. Eliana kátia
Tavares Campos; Sra. Sheila Samartine Gonçalves, Diretora do
Departamento de Limpeza Urbana de Contagem; Prof_ José
Veridiano Montarroyos, Presidente da Sociedade Clube do
Verde; Srs. Luiz Carlos Martins de Oliveira, Chefe da
Divisão de Limpeza Pública da SLU de Belo Horizonte;
Wellington Jacamini, Assistente do Diretor de Operações da
SLU de Belo Horizonte, e a Vereadora Adélia Batista,
representante da Câmara de Vereadores de Contagem no
Conselho Municipal de Meio Ambiente daquela cidade. O
Presidente informa que o Sr. Odélio Bento da Silva Júnior,
Promotor de Justiça da Comarca de Contagem, também convidado
a comparecer a esta reunião, justificou a sua ausência e, na
oportunidade, enviou 'fax' contendo cópia da Ação Civil
Pública contra o Municipio de Contagem, para a apuração dos
danos causados ao meio ambiente pela poluição atmosférica do
chamado "lixão, situado no Bairro Bela Vista, no Municipio
de Contagem Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo, autor
do requerimento que deu origem a esta audiência pública,
tece suas considerações iniciais. Prosseguindo, a
Presidência passa a palavra aos convidados anteriormente
mencionados, cada um por sua vez, para que façam suas
considerações a respeito do assunto em pauta, conforme
consta nas notas taquigráficas Na fase de debates, a
Presidência convida as estudantes Poliana Leal Alves, Lilian
Oliveira Camargo, Elisângela Gonçalves e Andréa Moreira
Passos, da Escola Municipal Josefina de Souza Lima, de
Contagem, para apresentarem um mural contendo fotografias e
várias informações a respeito da situação causada pelo
chamado 'lixào" de Contagem. Os Deputados Ronaldo
Vascor,cellos e Antônio Roberto fazem uso da palavra para
tecer suas considerações a respeito do assunto; na
oportunidade, o Deputado Durval Angelo apresenta
requerimento em que solicita à Coordenação do PROSAM
agilidade na renovação dos convênios e •na liberação dos
recursos necessários à construção do aterro sanitário de
Contagem, bem como apresenta a preocupação desta Comissão
com o problema do chamado 'lixão' de Contagem. Colocado em
votação, é o reauerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Pr.isidência agradece o comparecimento dos
convidados, dos Darlamentares e dos ouvintes, oonvoca os
membros da Comssão para a próxima reunião :rdinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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ATAS

ATA DA 239 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Irani Barbosa, João Leite e Gilmar Machado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Irani Barbosa, 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 informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e lê as correspondências
enviadas pelos secretários e auxiliares de secretarias das
escolas estaduais de Uberaba e pelas funcionárias da 12
Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. Em
seguida, a Presidência distribui os Requerimentos ns 929,
931, 932 e 948/95 ao Deputado Gilmar Machado e redistribui o
Projeto de Lei nQ 210/95 ao Deputado João Leite. Encerrada a
la parte dos trabalhos, passa-se à la fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposição da Comissão. A
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão com a presença das Sras. Ana
Luiza Pinheiro Machado, Secretária da Educação, e Glaura
Vasquez de Vasconceilos, Secretária Municipal de Educação,
para debaterem sobre possível descompasso na demanda e na
oferta de vagas escolares em Belo Horizonte no ano de 1996.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado Passa-se à
fase de discussão e votação de proposição sujeita á
deliberação do Plenário da Assembléia. Com  a palavra, o
Deputado João Leite emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 210/95 no 2Q turno, na
forma proposta. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência submete a discussão e votação as
seguintes proposições, das quais é relator o Deputado João
Leite: no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 208 e 386/95, com
pareceres pela aprovação, e 384/95, com parecer pela
aprovação na forma do vencido em IQ turno. Em seguida, o
Presidente submete a discussão e votação as seguintes
proposições, das quais é relator o Deputado Gilmar Machado:
no 2Q turno, os Projetos de Lei ns 287/95, com parecer pela
aprovação, e 338/95, com parecer pela aprovação na forma do
vencido em lQ turno; no 1Q turno, os Projetos de Lei ns 545
e 546/95, com pareceres pela aprovação. Prosseguindo, o
Presidente submete a discussão e votação no lQ turno o
Projeto de Lei no 527/95, do qual é relator o Deputado
Anderson Adauto, com parecer pela aprovação com a Emenda n
1. Todas as matérias são aprovadas. Com a palavra, o
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Deputado Gilmar Machado emite pareceres mediante os quais
conclui pela aprovação dos Requerimentos flQ5 929, 931, 932 e
948/95- Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. A Presidência submete a votação,
nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, cada um por sua
vez, os Requerimentos flQS 925 a 928, 942, 956 a 958, 961,
962, 974 a 982/95, que são aprovados. Após, a Presidência
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei flQ 502/95, que é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995.
Gilmar Machado, Presidente - Geraldo Rezende - João Leite.
ATA DA 4g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUST IÇA , DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, DE MEIO
AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e quinze minutos do dia dezenove de dezembro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Antônio Genaro,
Arnaldo Penna e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Sebastião Costa, Dilzon Meio,
Arnaldo Penna e Geraldo Santanna (substituindo este ao
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;
Ronaldo Vasconcelios, Bonifácio Mourão (substituindo este ao
Deputado Antônio Roberto, por indicação da Liderança do
PMDB) e Ivo José, membros da Comissão de Meio Ambiente;
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, Marcos
Helênio, Geraldo Rezende e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcos
Helénio 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 finalidade da reunião é
apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o lQ turno do Projeto de Lei nQ 568/95. do
Governador do Estado, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do JCMS, pertencente aos municípios, de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal e dá outras providências; e suspende a
reunião por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente
indaga ao relator do Projeto de Lei nQ 568/95. Deputado
Cléuber Carneiro, se está em condições de emitir seu
parecer. O relator solicita a distribuição de avulsos, que é
concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
ratifica a convocação dos membros destas Comissões para a
próxima reunião conjunta, que se realizará às 14h30min de
hoje, conforme edital já publicado, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995.
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Geraldo Santanna, Presidente - Durval Ângelo - Maria Olivia
- Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Jorge Eduardo de Oliveira -
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Ailton Vilela - Antônio
Genaro - Leonidio Bouças - Gilmar Machado.
ATA DA 8ê REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMIWISTRAÇAO PÚBLICA
As quinze horas do dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide, Durval Angelo e Elbe
Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
• aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-se
• presença dos Deputados Paulo Schettino e Ivo José. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvir o Sr. Santos Moreira da
Silva, Secretário da Segurança Pública, acerca das
peculiaridades do funcionamento da Fábrica de Placas
Montese. A Presidência anuncia a presença do Sr. Santos
Moreira da Silva, convida-o a tomar assento à mesa e passa a
palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que
motivou o convite, para suas considerações iniciais. Este
tece comentários a respeito do assunto e dirige algumas
perguntas ao Secretário, as quais são prontamente
respondidas. Fazem uso da palavra, para debater, os
Deputados Paulo Schettino, Ivo José e Durval Angelo. Este
último sugere ao Secretário uma audiência com os pequenos
fabricantes de placas do Estado para discutirem o assunto; a
sugestão é acatada pelo convidado. Encerrados os debates, a
Presidência agradece os valiosos subsidios prestados pelo
convidado aos trabalhos desta Comissão e suspende a reunião
por alguns minutos, para as despedidas de praxe. Reabertos
os trabalhos, passa-se á fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, relatora
do Projeto de Lei nQ 492/95, no 2Q turno, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na
forma do vencido no lQ turno. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado
Carlos Murta, designado relator do Projeto de Lei nQ 473/95
nos termos do 2Q do art. 138 do Re--.mento Interno, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Durval Angelo.
Este emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada amanhã, dia 20, ás 151h30min, com a finalidade de
se apreciar o parecer do relator sobre emendas possivelmente
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 596/95,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1995.
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Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Durval Ângelo -
Bonifácio Mourão.
ATA DA 18? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às vinte horas e vinte e oito minutos do dia dezenove de
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dilzon Melo,
João Batista de Oliveira, ivair Nogueira, Sebastião Costa e
José Maria Barros, membros da Comissão supracitada, bem como
os Deputados Romeu Queiroz, Gilmar Machado, Paulo Piau e
Jairo Ataide. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Henrique, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Maria Barros que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a finalidade da reunião é apreciar o parecer da
Comissão sobre as Emendas nps 7 a 19, apresentadas em
Plenário, no 1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 568/95, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a distribuição das
parcelas de receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencentes aos municipios de que trata o inciso Ii do
parágrafo único do aru 158 da Constituição Federal e dá
outras providências. Informa, também, que foi designado
relator das emendas o Deputado Sebastião Costa. Após, o
Presidente indaga ao relator se ele está em condições de
emitir seu parecer. Este solicita a distribuição de avulsos,
o que é concedido pela Presidência, nos termos do 2Q do
art. 136 do Regimento Interno. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, amanhã, 20/12/95, às 91h30min, com a
finalidade de se apreciar o parecer sobre as Emendas ns 7 a
19, apresentadas em Plenário, no lQ turno, ao Projeto de Lei
nQ 568/95, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995.
Dilzon Melo, Presidente - Dimas Rodrigues - José Maria
Barros - Sebastião Costa - João Batista de Oliveira.
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ATA

ATA DA 78? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1995

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): 2a Fase: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
596/95; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 371/95;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em lQ turno; votação da Emenda
nQ 1; questão de ordem; leitura da Emenda nQ 1; votação da
Emenda nQ 1; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 327/95; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em lQ turno; votação da Emenda
nQ 1; questão de ordem; leitura da Emenda nQ 1; votação da
Emenda flQ 1; aprovação - Discussão e votação de pareceres de
redação final Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei Complementar ns 5 e 9/95 E do Projeto de Resolução n
325/95; aprovação; declaração ce voto; Parecer de Redação
Final do Projeto de Resolução rlQ 416/95; discurso do
Deputado Durval Angelo; encerramento da discussão;
aprovação; Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução ns 437, 539, 565 e 612/95 e dos Projetos de Lei
(1QS 21, 96, 235, 568, 103, 206, 210, 310 e 492/95; -
aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Aflton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior
- Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta
- Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Ojalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa -. Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini -
Winto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, a Sra. 2-Secretária, Deputada Maria José Haueisen,
para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Na sua
ausência, convoco o Deputado Ibrahim Jacob para proceder à
leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ibrahlm ,Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos ternos
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a fase
da 2a parte da reunião, uma vez que não há matéria a ser
apreciada na 1j2 fase.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 596/96, do

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre criação e extinção de
cargos no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 596/95 na forma do vencido em
lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 371/95, do
Deputado José Henrique, que dispõe sobre estágio para
estudante em órgãos e entidades da administração pública. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1,
que apresenta. 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 nQ 1.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito seja
feita a leitura da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda nQ 1.
O Sr. Secretário (Deputado Ibraflim Jacob) - (- Lê a Emenda
nQ 1, publicada na edição de 15/12/95.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei nQ 371/95 na forma do vencido em lQ turno, com a
Emenda n 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 327/95, do
Deputado Gilmar Machado (ex-Projeto de Lei nQ 2.201/94, do
ex-Deputado Antônio Carlos Pereira), que acrescenta o inciso
XVI ao art. 59 do Estatuto Mineiro de Licitações (prazo de
garantia oferecido pelo fornecedor do bem ou pelo executor
de obra ou serviço). A Comissão de Fiscalização Financeira



opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q
turno, com a Emenda flQ 1, que apresenta. 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 nQ 1.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito seja
feita a leitura da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda nQ 1, que
recebeu parecer pela aprovação.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nQ 1, publicada na edição

de 20/12/95.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei no 327/95 na forma do vencido em lQ turno, com a
Emenda nQ 1. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, na forma regimental, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei Complementar ns 5/95, do
Governador do Estado, que institui gratificação de tempo
integral para o pessoal do Quadro da Policia Civil, de que
trata a Lei nQ 6.499, de 4/12/74, e dá outras providências;
e 9/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre nomeação
para o Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG - A sanção.
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução nQ 325/95, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62 da
Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas. 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. A
promulgação.

Declaração de Voto
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, quero registrar

o meu voto contrário.
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução n.Q 416/95, da Comissão de Agropecuária, que
aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas
que especifica. Para discutir, com a palavra, o Deputado
Durval Angelo. -
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queremos fazer um pronunciamento que nos levará, mais uma
vez, a insistir nas mudanças do Regimento desta Casa, dando
agilidade maior às matérias que aqui tramitam.
Gostaria de falar particularmente de dois casos
relacionados a este Deputado. Um, ocorrido no primeiro
semestre deste ano, precisamente em abril, quando demos
entrada, a um projeto de lei que modificava o IPLEMG, no
sentido de democratizá-lo, suprimindo a obrigatoriedade de
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associação a ele e, ao mesmo tempo, cortando fontes de
receitas públicas destinadas ao Instituto. -
Esse projeto de lei, após tramitar nas comissões, recebeu
parecer da assessoria desta Casa, aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça, apontando que o mecanismo de sua
entrada nesta Casa havia sido errado. Isso porque ele não
deveria ser um projeto de lei, mas um projeto de resolução.
A justificativa dada pela assessoria da Casa afirmava, a
partir da própria Constituição, que era competência
especifica do Poder Legislativo tratar da questão.
Este Deputado questionou isso, pois, já que se estava

modificando uma lei, o mecanismo tinha de ser o projeto de
lei. Era o mínimo que se exigia no nível da hierarquia das
leis.
Essa discussão atrasou demasiadamente o nosso projeto, e
prevaleceu a posição da Assessoria, segundo a qual a
tramitação tinha de ser por meio de projeto de resolução.
Esse projeto veio à Mesa e, como projeto de resolução, ficou
três meses esperando uma posição, para poder voltar ao
Plenário para votação. Ao final desse tempo, a assessoria,
que acredito ter sido a mesma que interveio nas comissões,
posicionou-se, dizendo que não deveria ser um projeto de
resolução, mas um projeto de lei. Acho que isso não é uma
coisa séria Primeiro, porque houve mudança no parecer;
segundo, pela morosidade que a Mesa manifestou em relação ao
projeto. Os projetos têm de ser tratados pela Mesa e pela
assessoria de forma técnica. Somente os Deputados podem
tratar a questão politicamente. À Mesa e a assessoria não
podem ter posturas como essa.
Faço um apelo à Mesa Diretora para que, na primeira semana
de fevereiro, esse projeto de lei venha a votação no
Plenário. Ele recebeu emendas, na maioria, acredito, para
melhorá-lo, embora uma delas não tenha esse efeito. Mas
queremos discutir o projeto e também que não haja
trombadas nesse sentido.
O outro fato foi, protagonizado na Comissão de

Administração Pública, O Regimento Interno, no seu art. 104,
é bem claro, quando trata das competências das comissões,
garantidas pela Constituição Federal, quanto ao processo de
votação final de determinadas matérias na própria comissão.
Urna dessas competências é votar requerimento com pedido de
informação a autoridade estadual. O art. 105 estabelece que
o requerimento só deveria vir a Plenário se 10% dos
Deputados, num prazo máximo de 48 horas, assim o quisessem.
Acredito que a contagem desse prazo seja após a publicação
do requerimento, porque essa é a maneira correta. Na quarta-
feira da semana passada, apresentei na Comissão de
Administração Pública um requerimento que solicita
providências do Ministério Público quanto à concorrência
vergonhosa, para a compra de imóveis, iniciada e dirigida no
Tribunal de Contas, estabelecendo a marca do produto e
contendo uma certidão - e esta tinha de ser de um ãrgão, uma
federação ou da Junta Comercial de Minas Gerais - da Junta
Comercial de São Paulo, em flagrante desrespeito a esses



dois dispositivos e à Lei flQ 8.666, de 1993. Para minha
surpresa e surpresa do Deputado Ajalmar Silva, depois de
votarmos o requerimento, por unanimidade, na comissão, lã
estava novamente o requerimento, pois a assessoria dizia que
aquela votação tinha sido "de brincadeirinha." Qual é o ato
maior de uma comissão? E a deliberação, a votação. Então,
tivemos de, ridiculamente - isso não tem fundamentação
regimental -, votar novamente o requerimento na comissão e
encaminhá-lo ao Plenário hoje.
Queremos deixar bem claro que não vamos aceitar esse
procedimento no próximo ano Inicialmente, vamos trazer o
assunto à Mesa e ao Plenário, e, depois, tomaremos outras
providências. Entendo que protagonizamos esse procedimento
nesta la Sessão Legislativa e não concordo com isso, pois
acho que houve um tratamento político da questão.
Acho que a vontade manifestada por uma comissão ou pela

maioria dos Deputados tem que ser respeitada. A democracia
se faz dessa forma. As regras do jogo devem ser claras e
transparentes Não se pode admitir nenhum tipo de
subjetividade ou outro mecanismo qualquer. Esse é o apelo
que fazemos à Mesa Diretora, solicitando providências nesses
dois sentidos.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A promulgação.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução ns
437, 539 e 565/95. da Comissão de Agropecuária, que aprovam,
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especificam; e 612/95, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a remuneração do Governador, do Vice-Governador, de
Secretário de Estado ede Secretário de Estado Adjunto, para
o exercício de 1996 (A promulgação.); e dos Projetos de Lei
nQs 21/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos
veículos automotores de transporte coletivo intermunicipal;
96/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Dores do Indaiá;
235/95, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos e dos padrões de vencimentos dos
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de
Contas e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal,
inclusive inativos, e dá outras providências; 568/95, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a distribuição da
parcela da receita do ICMS, pertencente aos municípios, de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal e dá outras providências; 103/95, do
Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder Executivo a
fazer a reversão de imóvel ao Município de Santana do
Manhuaçu; 206/95, do Deputado Olinto Godinho, que estabelece
normas complementares a que se refere o art 281 da
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Constituição do Estado, que dispõe sobre estimulos para quem
fizer doação de órgão para transplante; 210/95. do Deputado
Marcos Helênio, que assegura a livre organização estudantil
e dá outras providências; 310/95, do Deputado Luiz Antônio
Zanto, que dispõe sobre medidas de prevenção da cárie, da
doença periodontal e do câncer bucal; e 492/95, do Deputado
Leonidio Bouças, que dispõe sobre atendimento prioritário às
pessoas que menciona nas repartições públicas do Estado. (A
sanção.)

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a
Reunião Solene de Encerramento da la Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura, a realizar-se logo após a
extraordinária, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião.
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ATA

DA 79a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
pareceres de redação final: Pareceres de Redação
Projetos de Lei ns 596, 371, 327 e 503/95;

- ENCERRAMENTO.

ATA

SUMÁRIO:
DIA): 2g
votação de
Final dos
aprovação

ABERTURA
- Ás 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Aalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -

-Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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. 2a-Secretária, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Mar:a José Haueisen, 2?-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
2? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 2
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na la fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ns 596, 371 e 327/95, em
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virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 596/95,
do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre criação e extinção
de cargos no quadro de servidores da Secretaria do Tribunal
de Justiça Militar e dá outras providências; 371/95, do
Deputado José Henrique, que dispõe sobre estágio para
estudante em órgão ou entidade da administração pública;
327/95, do Deputado Gilmar Machado, que acrescenta o inciso
XVI ao art. 59 do Estatuto Mineiro de Licitações (prazo de
garantia oferecido pelo fornecedor do bem ou pelo executor
de obra ou serviço); 503/95, do Governador do Estado, 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 1996.
(A sanção.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião solene de encerramento da lê Sessão Legislativa
Ordinária da 13a Legislatura, a realizar-se em seguida.
Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, IS DE JANEIRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DESTINADA
AO ENCERRAMENTO DA 1E SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 139

LEGISLATURA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1995
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Destinação da reunião - Palavras
do Sr. Presidente - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h30min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Emano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dflzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereir& - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - wilson Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Declaro
aberta a reunião solene de encerramento. Com a palavra, a
Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

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

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento
da la Sessão Legislativa Ordinária da 139 Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente
Se nos pedissem, em três palavras, a síntese da sessão
legislativa que ora se encerra, diríamos sem pestanejar:
verdade, trabalho e diálogo.
O ano de 1995 iniciou-se para o Brasil sob o signo do
realismo: ou este Pais colocava os pês no chão ou seriamos
relegados ao limbo da história, marginalizados pela
comunidade internacional, dilacerados, quem sabe, por
convulsões internas. Ajustes eram necessários e urgentes. A
longa convivência com uma inflação crônica e
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intoleravelmente alta ameaçava não só destroçar nossa
economia mas aniquilar entre nós o senso dos valores e o
sentido de realidade. Vivíamos a doce irresponsabilidade da
ilusão: ilusão orçamentária, ilusão salarial, ilusão dos
preços e, por que não dizer, ilusão política.
Com coragem e apoio dos brasileiros, o Governo iniciou o
processo de • estabilização. Seus resultados já se fazem
sentir sob a forma de mais pão na mesa dos pobres, mais
justiça, distribuição mais eqüitativa de oportunidades e
sacrifícios.
Todos temos a consciência de que a tarefa não está
concluída. A consolidação dos ganhos de uma economia estável
exige ainda muitas mudanças, terá um preço e vai demandar,
cada vez mais, firmeza e determinação.
Minas não tem fugido á responsabilidade que uma tradição de
liderança coloca sobre seus ombros, numa quadra
especialmente importante para o futuro desta Nação.
Esta Casa, sintonizada com os novos tempos, assumiu com
decisão o espirito de verdade e realismo que é a tônica do
Brasil de hoje.
Felizmente, não tivemos um período de predomínio da
unanimidade: unanimidade é a negação do debate, a anulação
das diferenças, a morte da democracia. Mas as discussões que
aconteceram na Assembléia de Minas foram todas marcadas por
um profundo senso de responsabilidade, por um desejo sincero
de buscar o bem de nossa gente. Com um olho no desejável e
outro no possível, este parlamento produziu os instrumentos
legais indispensáveis para que o Estado enfrente este
momento de conquistas e desafios.
Um rápido olhar sobre a produção legislativa de 1995

bastará para mostrar como se trabalhou neste período. Não só
a quantidade, mas sobretudo a qualidade dos resultados
atestam o esforço dos parlamentares. Normas importantes em
áreas como educação, saúde, meio ambiente, segurança
pública, ação social, regionalização, habitação e justiça
foram discutidas e votadas, passando a integrar o universo
juridico estadual. Vivemos dias de Plenário cheio e
concorridas reuniões de Comissões. Comissões especiais
foram, também, em grande parte, responsáveis pelo dinamismo
da instituição na sessão legislativa que ora se encerra.
A Casa teve, ainda, presença marcante na definição de
planos e programas de governo. O Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação
Governamental, a Lei Orçamentária e a criação das regiões
administrativas foram objeto de intensa negociação e
exaustivas discussões na busca do melhor para Minas. Ao
apreciar tais matérias, prevaleceu, mais uma vez, o senso de
realidade e o equilíbrio deste corpo parlamentar.
Aqui nasceu o Colégio de Presidentes de Assembléias
Legislativas, do qual temos a honra de ser coordenador. Por
intermédio dele, temos estado presentes no debate nacional
em torno da reforma da Constituição e vimos contribuindo
para o fortalecimento dos Legislativos Estaduais.
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Diálogo, eis a terceira palavra que sintetiza as ações
deste Poder em 1995. O processo de intercâmbio com a
sociedade ganhou novas dimensões nos seminários, fóruns
técnicos e ciclos de debates. Intensificou-se o intercâmbio
entre os Poderes do Estado- Criou-se o hábito de fazer com
que a apreciação dos projetos de iniciativa do Executivo
tosse sempre precedida de discussões abertas com os
Secretárias das respectivas áreas e representantes da
sociedade civil-
Nas audiências públicas, a participação do Judiciário e do
Executivo ampliou a abrangência do processo e fez dele a
expressão visível da co-responsabilidade dos Poderes e da
gestão compartilhada de governo.
Na presente sessão legislativa, empreendemos uma trajetória
sólida, madura e consistente rumo a um novo modelo de
prática parlamentar. Não caminhamos sozinhos e, por isso,
temos muito a agradecer.
Somos gratos, em primeiro lugar, à comunidade mineira,
parceira de cada iniciativa tomada no âmbito deste Poder
Ela não faltou a uma só de nossas convocações e foi presença
constante não só nas dependências do Palácio da
Inconfidência, mas em cada um de nossos pianos e ações.
E tremenda a responsabilidade de presidir uma instituição
com as tradições e o peso político da Assembléia de Minas
Felizmente, pudemos dividir essa missão com os nobres
colegas da Mesa, a quem deve ser creditada a maior parte dos
méritos pelas metas que alcançamos durante este ano-
Queremos ressaltar também o trabalho do Plenário e das
Comissões, que se vêm superando a cada ano, em termos do
volume e da qualidade de sua produção.
Uma palavra especial aos colegas Deputados, ungidos com a
legitimidade que advém da escolha popular:
V. Exas. souberam honrar a confiança da gente mineira. A
competência e o espírito público estiveram sempre presentes
entre nós, durante o período que se está encerrando.
Agradecemos particularmente aos que estão no exercício do
primeiro mandato e que se integraram, com rapidez e
perfeição, no ritmo e às exigências dos trabalhos
legislativos. Destacamos, ainda, pela brilhante atuação, a
bancada feminina no Parlamento mineiro. Ela constitui um
forte argumento em favor da tese dos que, como nós, lutam

a

 

 pela participação cada vez maior da mulher na vida política
nacional.
O papel das lideranças partidárias tornou-se decisivo como
instrumento para composição das diferenças e para construção
do diálogo e da convivência harmônica e respeitosa entre
representantes de diferentes credos políticos e ideológicos.
Com isso ganharam a democracia e o Estado de Minas Gerais
Externamos nosso reconhecimento à imprensa, pelo muito que
tem feito em prol do aperfeiçoamento das instituições Ao
contribuírem para a valorizaçã: do parlamento, tornando-o

W mais próximo do povo, os pr:issionais da midia estão
ajudando na consolidação das liberdades que reconquistamos a
duras penas.
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No cumprimento de nossas tarefas, contamos com o suporte
técnico dedicado e eficaz de nosso corpo funcional. A ele,
o nosso reconhecimento.
Os desafios que nos esperam em 1996 não são menores do que
aqueles que tivemos de enfrentar durante esta jornada.
Temos, entretanto, a certeza de que não nos faltará nem o
ânimo nem o apoio da comunidade para que possamos superá-
los.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Convido os Deputados e as demais pessoas
presentes para ouvirem, de pé, a declaração de encerramento.
Declaro encerrada a la Sessão Legislativa Ordinária da 133

Legislatura.
Suspensão da Reunião

o Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião para
que seja feita a ata destes trabalhos. Em seguida, vai
reabri-la a fim de que seja lida e aprovada a ata, para que,
então, tenhamos os nossos trabalhos deste ano encerrados.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião. Com a palavra,

a 23-Secretária, Deputada Maria José Haueisen, para proceder
á leitura da ata.

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

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta solenidade, a
Presidência agradece a presença das autoridades, dos demais
convidados e dos Deputados e a encerra. Levanta-se a
reunião.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA isa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Geraldo Nascimento e
Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão supracitada Havendo número regimental, o Deputado
Ajalmar Silva assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Nascimento que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar a pauta.
Em seguida, a Presidência procede à leitura dos Oficias ns
SECT/CAB/377/95, da Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia, que encaminha cópia das principais propostas de
Missões Tecnológicas, constantes no anexa 5; c.ATA.SSA nQ
577/95, do Chefe da SSE, da EMBRAPA, que informa sobre
convênios firmadas entre essa empresa e a EPAMIG; 1.067/95,
da RURALMINAS, que encaminha resposta de diligência
solicitada pelo relator da processo de legitimação de terras
devolutas, em nome da Sra. Antigoni Azalia de Miranda Comes;
206/95, da Presidente da Câmara Municipal de Betim, que
solicita a apoio da Comissão a fim de que sejam liberadas
pela Governo do Estado as escrituras públicas de concessão
de direito de posse de todos os imóveis residenciais, nos
Bairros citrolândia, Santa Izabel e Monte Calvário, em
Betim; oficio, do Sr. Carlos Ferreira de Souza, de
Teresópolis, que encaminha relatório de pesquisas e estudos
em andamento na Fundação universidade Federal de Viçosa -
FUFV -, sobre a cultivo da tamareira na região Norte deste
Estado; e oficio, do Sindicato Rural de Manhumirim, que
solicita apoio para o financiamento de cus:io para a café.
Em seguida, a Presidência redistribui, lg turno, o
Projeto de Resolução nQ 354/95, de autoria da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, e o Projeto de Lei nQ 297/95,
de autoria do Deputado Jorge Eduardo, ao Deputado Ailton
Vilela. Passando-se à lê fase da Ordem do Dia, a Presidência
informa que se encontram sobre a mesa requerimentos de
autoria do Deputado Paulo Piau, que solicitam seja convidado
• Sr. José do Carmo Neves, diretor do IEF, para expor sobre
• Programa de Recomposição de Matas ciliares, nesta
Comissão, e que seja formada comissão especial desta
Comissão, para, juntamente com as Comissões de Saúde e Ação
Social, de Defesa do Consumidor e de Meio Ambiente,
proceder-se a estudo que vise ao melhor aproveitamento do
Laboratório de Referência Animal - LARA -; de autoria do
Deputado Almir Cardoso, requerimento que solicita sejam
convidados representantes da RURALMINAS, o Assessor Especial
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para Assuntos Sindicais do Governo do Estado, representantes
das entidades CUT, FAEMG, PETAEMG, INCRA, Comissão Pastoral
da Terra - CPT -, e da Policia Federal para discutirem, com
os membros da Comissão, a formação de um fórum de
acompanhamento dos assentamentos e conflitos agrários no
Estado de Minas Gerais, e requerimento que solicita seja
indicado um Deputado desta Comissão para acompanhar os
conflitos agrários no Estado de Minas Gerais. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Passando-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia, o Deputado Ailton Vilela emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no l
turno, do Projeto de Resolução nQ 354/95 na forma proposta e
do Projeto de Lei nQ 297/95 com a Emenda nQ 1. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Na fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado
Geraldo Nascimento procede à leitura do parecer do Deputado
Arnaldo Canarinho, o qual conclui pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei flQ 247/95, de autoria do Deputado
Antônio Júlio. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
projeto. A Presidência informa que o Deputado Arnaldo
Canarinho opina, também, pela aprovação do Requerimento flQ
668/95, de autoria do Deputado Carlos Pimenta. Submetida a
votação, é aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença 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, 5 de outubro de 1995.
Paulo Piau, Presidente - Anivaldo Coelho - Olinto Godinho.
ATA DA 4g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF, NA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO GORUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de outubro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Dimas Rodrigues,
João Leite, minto Godinho e Irani Barbosa, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Irani Barbosa que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a dar prosseguimento aos trabalhos da
Comissão. Passa-se à 2g parte da reunião; o Presidente abre
a discussão sobre as reuniões desta comissão a serem
realizadas em Janaúba, nos dias 18 e 19 do corrente.
Encerrados os debates, a Presidência informa que ficam
mantidas as datas supramencionadas para as referidas
reuniões, e que elas serão realizadas em Janaúba. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995.
Antônio Roberto, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Piau -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues. - -
ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLITICA RURAL
As dez horas do dia cinco de outubro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Anivaldo Coelho
(substituindo este ao Deputado Almir Cardoso, por indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, 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 que a finalidade da reunião
é apreciar a matéria constante na pauta e redistribui o
Projeto de Lei nQ 350/95, do Deputado Olinto Godinho, que
cria o Programa de Fomento Agroindustrial para investimento
em capital fixo, ao Deputado Anivaldo Coelho. Passando-se à
segunda parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia, o
Deputado Anivaldo Coelho emite parecer, por meio do qual
conclui pela aprovação, no 1Q turno, do Projeto de Lei n
350/95, com as Emendas ns 1 a 4. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. 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, 20 de dezembro de 1995.
Paulo Piau, Presidente - Almir Cardoso - Olinto Godinho.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 5? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF, NA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO GORUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de outubro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Elbe Brandão, Dimas
Rodrigues, Almir Cardoso, Paulo Piau e Carlos Pimenta,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
ter a reunião a finalidade de dar prosseguimento aos
trabalhos da Comissão. Em seguida, o Presidente abre os
debates sobre o assunto relativo à Comissão e sobre as
reuniões a serem realizadas por esta Comissão nos dias 18 e
19/10/95, na cidade de Janaúba. Todos os parlamentares usam
da palavra, ficando, mais uma vez, firmada a realização das
reuniões nas datas supracitadas, em Janaúba. 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, 18 de outubro de 1995.
Antônio Roberto, Presidente - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Elbe Brandão e Jairo Ataide.
ATA DA 6? REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF, NA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO GORUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quatorze horas do dia dezoito de outubro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem no Clube da
Associação do Banco do Brasil - ABB -, em Janaúba, Os
Deputados Antônio Roberto, Dimas Rodrigues, Carlos Pimenta,
Jairo Átaide e Elbe Brandão, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos e
convida os Deputados presentes, o Sr. Pedro Roberto de
Menezes, Prefeito Municipal de Janaúba; Srs. Paulo José de
Souza e Nélio de Paula Silva, Vereadores à Câmara Municipal
de Janaúba, e o Sr. Vilmar Soares de Oliveira, Vereador à
Cãmara Municipal de Porteirinha, para tomarem assento á
mesa. Em seguida, solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a finalidade da reunião é ouvir pessoas
atingidas pelo processo de desapropriação realizado pela
CODEVASF, em 1975, para a implantação do Projeto Gorutuba,
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na região Norte de Minas. A seguir, passa a palavra ao
Deputado Dimas Rodrigues, autor do requerimento que originou
esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o qual discorre
sobre os motivos que o levaram a propô-la. Logo após, usam
da palavra, nesta ordem, os Deputados Carlos Pimenta,
relator, ,Jairo Ataide e Elbe Brandão, que enfatizam a
importância desta Comissão para aquelas pessoas. Logo após,
a Presidência passa a palavra aos Srs. Cirilo Borges Pinto,
Manoel Mendes Pereira, Calixto Medeiros dos Santos,
Silvestre Medeiros dos Santos, Miguel Brito, Miguel Borges
Pinto e Januário Fernandes de Souza, à Sra. Maria Batista do
Nascimento, aos Srs. João Pereira Sobrinho e Lourenço
Crisóstomo de Vasconcelos, à Sra. Inês Mendes de Souza, ao
Sr. Nascimento Martins da Silva, à Sra. Raquel Antunes, aos
Srs. Edvaldo José Sacramento e Virgflio Medeiros dos Santos
e à Sra. Olimpia Batista de Oliveira. Estes, em seus
depoimentos, apontam as irregularidades ocorridas na
desapropriação, falam de seus prejuízos, da situação
econômica e social vivida após a perda de suas terras e
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados. As
181h30min, a Presidência suspende a reunião e convoca os
Deputados presentes e os demais participantes da reunião
para a reabertura dos trabalhos, às 9 horas do dia seguinte,
no mesmo local. As 9h15min do dia 19/10/95, no referido
Clube, o Deputado Antônio Roberto, Presidente, reabre a
reunião, com a presença dos Deputados Carlos Pimenta, Oimas
Rodrigues, Jairo Ataide e Elbe Brandão. A Presidência
convida, além dos Deputados presentes, os Srs. Pedro Roberto
de Menezes, Paulo José de Souza e Nélio de Paula Silva, os
Srs. José Miguel Marcos Alcântara e Leobino Antunes,
Vereadores à Câmara Municipal de Janaúba; Vilmar Soares de
Oliveira; Nilson Gomes, Delegado Regional de Furtos e
Roubos, de Janaúba; Armando Peninha Batista, Assessor
Jurídico do Prefeito Municipal de Janaúba; Francisco
Bernardino Neto, Juiz de Paz do Distrito de Nova
Porteirinha, e João Ferreira de Carvalho. Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Janaúba, para tomarem
assento à mesa. Em seguida, a Presidência, dando
prosseguimento aos trabalhos, convida para prestar seu
depoimento o Sr. João Ferreira de Carvalho, as Sras.
Senhorinha Pereira dos Santos e Agda Francisca da Silva, o
Sr. Miguel Braga da Cruz, Presidente da Associação dos
Desaprc?riados do Gorutuba, e os Srs. Paulo Medeiros dos
Santos, Paulo José de Souza, e Geraldo Lindolfo de Freitas,
que abordam os mesmos problemas tratados pelos depoentes e
respondem às perguntas formuladas pelos Deputados. Após a
fala desses depoentes, relacionados em lista anexa a
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, aprovado em
reunião desta Comissão, em 13/9/95, a Presidência concede a
palavra aos Srs. Natal Ferreira dos Santos, José dos Santos
Pereira e Osvaldo Ferreira dos Santos, às Sras. Corina Maria
de Araújo e Marluce Alves Siqueira, Damião Lau e Filho e
Nélson Soares Pereira, à Sra. Santa Maria de Jesus, ao Sr.
Salvador Fernandes de Souza. à Sra. Rosalina Maria de Jesus
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e ao Sr. Francisco Bernardino Neto, que também foram
atingidos diretamente ou são parentes de pessoas atingidas
pelo mencionado processo de desapropriação. Os depoentes
tratam dos problemas acima citados e respondem às perguntas
formuladas pelos parlamentares. Ao final dos trabalhos, usam
da palavra os Deputados Antônio Roberto e Dimas Rodrigues e
os Srs. Pedro Roberto de Menezes e Paulo José de Souza. Este
entrega à Presidência um envelope e um caderno contendo
documentos relacionados ao objeto desta CPI. Todos falam da
importância do evento e manifestam a intenção de continuar
trabalhando junto às autoridades competentes para Que as
pessoas atingidas pela referida desapropriação possam ser
novamente assentadas na terra. Encerrada a fase de
exposições e debates, a Presidência informa que as
intervenções feitas nesta reunião se encontram registradas
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, das
autoridades presentes e dos demais participantes, convoca os
Deputados para a próxima reunião ordinária da Comissão,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
Antônio Roberto, Presidente - Irani Barbosa - Carlos
Pimenta - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -_Elbe Brandão.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, Carlos
Pimenta e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Olinto
Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir o Sr.
Paulo Roberto de Castro Vilella, Coordenador da Agrosoft'95
Seminário Internacional de Informática da Agropecuária de
Juiz de Fora; que irá expor o que é Âgrosoft 1 95, e o convida
a tomar assento à mesa. A seguir, o Presidente distribui a
Mensagem nQ 523/94 e o Requerimento nQ 782/95 ao Deputado
Almir Cardoso. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, O Deputado Gil Pereira apresenta
requerimento solicitando sejam convidados os Srs. José
Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do BEMGE, e
Marcos Antônio Barroso Severiano, Superintendente Regional
do Banco do Nordeste do Brasil - BNB -, para prestarem
esclarecimentos nesta Comissão sobre o repasse de recursos
provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento
solicitando sejam convidados representantes de órgãos do
segmento da agropecuária, a fim de que seja realizado um
debate sobre a situação do Laboratório de Referência Animal
- LARA -, situado em Pedro Leopoldo, em data a ser ainda
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definida. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Passa-se à fase de discussão e votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia, O
Deputado Almir Cardoso emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da Mensagem flQ 553/94, em turno único, nos
termos do Projeto de Resolução apresentado, sendo 14
processos convertidos em diligência à RURALMINAS. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à fase
de discussão e votação de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Almir
Cardoso emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Requerimento nQ 782/95 na forma proposta. Em virtude de a
matéria ser de autoria da Presidência, o Deputado Olinto
Godinho assume a direção dos trabalhos e coloca em votação o
requerimento, sendo este aprovado. A seguir, retorna à
Presidência o Deputado Paulo Piau, que agradece a Presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995.
Almir Cardoso. Presidente - Elbe Brandão - Dlinto Godinho -

Paulo Piau.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 14? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia oito de novembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro António, Anivaldo Coelho,
Paulo Nau, Carlos Pimenta e Gil Pereira (substituindo os
dois últimos aos Deputados Kemil Kumaira e Sebastião
Helvécio, respectivamente, por indicação do Bloco da Maioria
e da Liderança do PP), membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, o Deputado Jairo Ataide.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência esclarece que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Rubens Gonçalves Andére,
representante do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães,
Presidente da CEMIG; Ronaldo Comes de Souza, Valdemar
Damasceno Andrade e Edson Lima Rio, Prefeitos Municipais de
Cristália, Grão Mogol e Botumirim, respectivamente, e
Benedito Said, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, 05 Quais irão discorrer sobre a construção da
barragem de Irapé. A Presidência os convida a tomar assento
à mesa; logo após, registra-se, também, a presença dos Srs.
James Comes Pitt Simpson, Gerente do Departamento de
Planejamento de Estudos de Meio Ambiente da CEMIG; Francisco
Sérgio Soares Cavalieri, representante da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais e da Cimento Montes
Claros; João Edwar, repórter do jornal "Hoje em Dia", e da
Sra. Léia Oliveira, da TV Globo de Montes Claros. A seguir,
o Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta,
autor do requerimento que suscitou esta reunião, e, após,
aos convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, da qual participam todos os
parlamentares e convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira
apresenta requerimento por meio do qual solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão no local em que
se pretende construir a hidrelétrica de Irapé. O Deputado
Carlos Pimenta apresenta, também, requerimento em que
solicita seja remetido oficio ao Governador do Estado, ao
Secretário de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos e ao
Presidente da CEMIG, manifestando o apoio desta Comissão à
construção da hidrelétrica de Irapé. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovadas. A
Presidência determina não sejam apreciadas as matérias
constantes na pauta e, cumprida a finalidade da reunião,
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos. -
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995.
Alvaro Antônio. Presidente - Anivaldo Coelho - Bilac Pinto.

ATA DA 20g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia nove de novembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Canarinho, Olinto Godinho,
Miguel Barbosa e Ajalmar Silva, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Arnaldo Canarinho, 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 parlamentares presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião tem a finalidade de apreciar as
matérias constantes na pauta e procede á leitura dos Ofícios
ns 1.218 e 1.349/95, do Presidente da RURALMINAS, que
encaminham respostas a diligências requeridas pelo relator,
referentes à legitimação de terras devolutas do Estado em
nome dos Srs. Pedro José Tavares, do Município de Engenheiro
Caldas, e Heli Severino de Souza e irmãos, do Município de
São Gonçalo do Pará; 861/95, do Vereador Ronaldo Wilson
Santos, Presidente da Câmara Municipal de Fruta], que
encaminha cópia de expedientes enviados aos Gerentes do
Banco do Brasil S.A. e do BEMGE naquela cidade, solicitando
sejam liberados recursos financeiros para a cultura do
abacaxi e para o PRODULEITE; e C/180995, do Sr. Vicente de
Paula Mendes Peloso, Presidente da Associação de Criadores
do Gado Tropical Brasileiro, que trata da política de
produção leiteira no Estado. Após, o Presidente leva ao
conhecimento dos Deputados que a Comissão recebeu avulsos
dos Projetos de Lei nps 603/95, relativo ao orçamento
estadual de 1996, e 504/95, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Prosseguindo, o
Presidente redistribui a Mensagem ng 14/95 ao Deputado
Olinto Godinho. Passa-se ã discussão e votação de
proposi:ões da Comissão. O Presidente faz a leitura de
requeri Ttentos do Deputado João Batista de Oliveira, em que
solicita seja convidado o Sr. Wagner Gomes. Superintendente
do Banco do Brasil S.A em Minas Gerais, para comparecer a
reunião desta Comissão, com o objetivo de se discutir a
política de conversão de crédito agrícola desse Banco, assim
como o seu atual estágio no Estado; e do Deputado Gil
Pereira, em que solicita seja designada a cidade de Montes
Claros para sediar o Fórum de Secretários Municipais de
Agricultura de Minas Gerais subseqüente ao que se realizará
em Uberlândia, neste mês. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O President nassa
á fase de discussão e votação de pareceres sobre proplEições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o Deputado minto Godinho emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação dos processos de legitimação de
terras devolutas constantes na Mensagem nQ 14/95, nos termos
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de projeto de resolução que apresenta. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Olinto Godinho
requer sejam convertidos em diligência à RURALMINAS oito
processos de legitimação de terras devolutas constantes na
supracitada mensagem. A Presidência defere o requerimento.
Em seguida, o mesmo parlamentar emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Resolução ns
388 e 437/95 no 1Q turno. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O
Presidente, Deputado Arnaldo Canarinho, na condição de
relator, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Resolução nQ 416/95 no lQ turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à discussão e votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Arnaldo
Canarinho emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 401/95 no lQ turno, com a
Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o projeto
aprovado. Ato continuo, o mesmo parlamentar emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Requerimento n
733/95. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Após, a Presidência submete a discussão e votação o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nQ 247/95, que é
aprovado. 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. 23 de novembro de 1995
Paulo Piau, Presidente - Almir Cardoso - Olinto Godinho -
Ajalmar Silva.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 7,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A
DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF, NA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO GORUTUBA, NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de novembro
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Elbe Brandão, Dimas
Rodrigues, Almir Cardoso, Carlos Pimenta e Irani Barbosa,
membros da Comissão supramencionada. Verifica-se, ainda, a
presença dos Deputados Paulo Piau e Olinto Godinho. O
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Almir Cardoso 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 finalidade apreciar o relatório final dos
trabalhos da Comissão. Em seguida, o Deputado Carlos
Pimenta, relator da matéria, apresenta seu relatório, que
é aprovado, O Presidente informa que este seguirá a
tramitação prevista no art. 115 e incisos, do Regimento
Interno. Logo após, a Presidência suspende a reunião para
que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, verifica-se
a presença dos mesmos parlamentares, O Presidente solicita à
Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata, que é
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
Antônio Roberto, Presidente - Elbe Brandão - Dimas
Rodrigues - Carlos Pimenta , - Almir Cardoso. -
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de novembro
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das
Comissões os Deputado Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo
Rezende e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL),
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente,
também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, esclarece que na reunião será dado prosseguimento
à discussão dos Projetos de Lei ns 350 e 371/95 , em
virtude do pedido de vista formulado pelo Deputado José
Bonifácio na reunião anterior, e do Projeto de Resolução ng
500/95, em virtude do pedido de vista feito pelo Deputado
Marcos Helênio, também, na reunião anterior. O Presidente
informa que estão em discussão, cada um por sua vez, os
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referidos projetos. Encerrada a discussão, passa-se à
votação dos projetos, que são aprovados por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Ajalmar Silva
- Geraldo Rezende.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 1996

ATAS

ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso,
Olinto Godinho e Ajalmar Silva, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado João
Batista de Oliveira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, 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 apreciar as matérias constantes
na pauta e ouvir o Sr. José Maria Rabelo, Superintendente
Estadual do Banco do Brasil em exercício, que, representando
o Dr. Eustáquio Wagner Guimarães, titular dessa
Superintendência, vem expor e debater, com os membros da
Comissão, a política de conversão de crédito agrícola do
Banco do Brasil S.A. e seu atual estágio neste Estado. O
Deputado Olinto Godinho requer seja ouvido o convidado antes
de se apreciarem as matérias da pauta. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Assim, o Presidente convida o Sr.
José Maria Rabelo para tomar assento à mesa e passa a
palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que originou o convite a essa autoridade. Na
seqüência dos trabalhos, usa da palavra o Sr. José Maria
Rabelo, que faz explanação sobre o tema em questão, discorre
sobre mudanças na estratégia administrativa do Banco do
Brasil SA. e responde às perguntas formuladas pelos
Deputados. A Presidência informa que os assuntos ventilados
na reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Em seguida, agradece o Sr. José Maria Rabelo por seu
comparecimento e suspende a reunião por 5 minutos. Com a
presença dos Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, Olinto
Godinho e Ajalmar Silva, o Presidente reabre a reunião e
passa à leitura do Oficio ng 953/95, do Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que dispõe sobre
titulação de propriedades de terras devolutas, urbanas e
rurais em 1995, neste Estado, e do Oficio s/nQ, da FAEMG,
que encaminha informações do Presidente do Sindicato Rural
de Buritis, sobre ações dos movimentos ilegais que estão
ameaçando propriedades rurais na localidade. A Presidência
informa que a correspondência está à disposição dos
Deputados e designa o Deputado Almir Cardoso para relatar o
Requerimento ng 838/95, do Deputado Gil Pereira, em que
solicita a liberação de recursos para a criação do Programa
de incentivo e Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias
Irrigadas, no Município de Engenheiro Navarro. Passando-se à
Ordem do Dia, o Deputado Almir Cardoso emite parecer
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concluindo pela aprovação do Requerimento flQ 838/95.
Submetida a votação, é aprovada a proposição. O Presidente
informa que, nos termos do art. l , § 2g, da Deliberação da
Mesa flQ 487, submete a votação o Requerimento nQ 695/95, do
Deputado Marcelo Cecé, em que solicita a inserção nos anais
da Casa de voto de congratulações com o Centro Nacional do
Milho e do Sorgo - CNPMS.- e com a EMBRAPA, pela inauguração
das novas instalações do núcleo de biologia aplicada e pelo
lançamento da cultivar de milho BAR 3123. O requerimento é
aprovado. 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, 30 de novembro de 1995.
Agostinho Patrús, Presidente - Paulo Piau - Almir Cardoso -
Arnaldo Penna.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLITICA RURAL
As dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado. Paulo Piau, Almir Cardoso e Arnaldo
Penna (substituindo este ao Deputado Miguel Barbosa por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes, ainda, os Deputados
Clêuber Carneiro e Jorge Eduardo. Havendo número regimental,
o Deputado Agostinho Patrús assume a Presidência, 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 esclarece ter a reunião a finalidade de ouvir os
Srs. Francisco Urbano de Araújo Filho, Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
Eustãquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente Estadual
do Banco do Brasil, e Ricardo Alves da Conceição, Diretor de
Crédito Rural do mesmo Banco, que vêm discutir, com os
membros da Comissão, o Programa Nacional de Apoio à
Agricultura Familiar - PRONAF - e a Política Agrícola e
Agrária do Governo Federal. Logo após, o Deputado Agostinho
Patrús convida essas autoridades para tomarem assento à mesa
e passa a direção dos trabalhos ao Presidente da Comissão,
Deputado Paulo Piau. A seguir, o Deputado Almir Cardoso,
autor do requerimento que originou o convite às referidas
autoridades, usa da palavra para expor os motivos de sua
proposição. A começar pelo Sr. Ricardo Alves da Conceição,
os convidados, cada um por sua vez, fazem suas explanações
acerca dos temas em questão e respondem às perguntas
formuladas pelos debatedores. Encerrados os debates, a
Presidência informa que os assuntos ventilados na reunião se
encontram registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
solicita que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 1996

ATA

ATA DA lSa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia seis de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Saia das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa ser a finalidade da reunião apreciar as
matéria da pauta e, em seguida, designa o Deputado Anivaldo
Coelho para relatar os Requerimentos ngs 770/95, do Deputado
Gil Pereira, e 826/95, do Deputado Carlos Pimenta; e o
Deputado Sebastião Helvécio, para relatar os Requerimentos
ngs 827 e 828/95, do Deputado Carlos Pimenta. Passando-se á
2a parte da reunião, o Presidente submete a aprovação os
requerimentos dos seguintes Deputados: Carlos Pimenta, em
que solicita sejam convidados técnicos da EMATER para
apresentar e debater o Projeto Manejo de Sub-Bacias
Hidrográficas em Condições Semi-Andas da Região Norte-
Mineira, aprovado; Dimas Rodrigues, em que solicita seja
convidado o Secretário de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos para esclarecer os critérios adotados na
cobrança de despesas com a concessão de outorga de água,
realizada pelo Departamento Estadual de Recursos Hidricos
- DRH-MG -, aprovado; e Sebastião Helvécio, em que solicita
sejam convidados representantes da empresa Centrais
Elétricas de Furnas, da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
FEAM - e das Prefeituras Municipais de Belmiro Braga,
Chiador, Santana do Deserto, Simão Pereira e Além Paraíba,
para debaterem sobre a construção de hidrelétrica e, em
especial, sobre o processo de desapropriação de terras para
implantação de hidrelétrica na bacia do rio Paraiba do Sul,
no Municipio de Chiador, aprovado. O Deputado Alvaro Antônio
passa a Presidência ao Deputado Anivaldo Coelho e apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados o Presidente
da COMIG e o representante do Sindicato dos Geólogos do
Estado de Minas Gerais - SINGEO -, para discutirem, na
Comissão, a possibilidade de se criarem, nos municípios,
programas de diversificação das economias locais, com base
nas atividades de geologia e mineração. Colocado em votação,
é aprovado o requerimento. O Deputado Alvaro Antônio
reassume a Presidência e passa a palavra ao Deputado
Sebastião Helvécio, que emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 450/95 com as
Emendas ns 1 e 2, no lQ turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passando-se à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado Anivaldo
Coelho opina pela aprovação dos Requerimentos ns 770/95, do
Deputado Gil Pereira, e 826/95, do Deputado Carlos Pimenta.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Sebastião Helvécio opina
pela aprovação dos Requerimentos ns 827 e 828/95, do
Deputado Carlos Pimenta. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente
informa que, devido a necessidade de se ultimar a apreciação
dos projetos em tramitação nesta Casa, fica a Comissão
previamente convocada para reunir-se em caráter
extraordinário, a fim de apreciar as proposições que
porventura lhe sejam distribuídas até o final desta sessão
legislativa. 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, 20 de dezembro de 1995.
Bilac Pinto, Presidente - Anivaldo Coelho - Elbe Brandão.
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BELO HORZIZONTE, SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 1996

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou em 26/1/96 a seguinte
comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento, no Município
de Montes Claros, do Sr. João Luiz Machado Lafetá. (-
Ciente. Oficie-se.)
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